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 1    المقدمة

 

 املقدمت
 

 ْمِعِالسَ هِمحْالسَ اهللِ مِعْبِ

           َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبرًا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى ﴿
 (052 : )البقسة ﴾اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن

 

   األمال،  وبْالوِ  أمجعال،   ه ريلقالوِ مال  علالَ ريتحالوِ   ًالعالل    و الكالسّم  ًالالاللة   يال ًص صالل    محده كما ّعخغقُّ احلمد هلل عقَّ 

 مجع،.  حعاىل علْيم أَ اهللِ زضٌان  املْام،َ   ًصغبوِالطاىسّهَ الطْب،َ ًعلَ آلوِ

 …ا بعد أمّ 

يف جماالث العلٌ  كافت  عخَ بالاث حخباله ىالره الخطالٌزاث أمالسا        ظسّعتشيد العالس احلدّذ حطٌزاث علمْت كبتة ًقفصاث  

 ث حنعكط آراز حطٌزاث بعض العلٌ  علَ بعض.رأري إذ  مقخف  ًععتا   علَ مخخبه  أً حما

سث اجتاىالاث الالدزض ًالدازظال،    غَّْال  ًعلم اللغت بٌصفو علما  مه العلٌ  النظسّت شيد ىٌ آريس حطالٌزاث  كالزتةو ًكالبتةو    

ماله قالسو،    كزالس أعلالَ مالدٍ   -حأرتاث العلٌ  األريسٍ علْو  فظيسث الخْازاث ًاملراىب ًالنظسّاث  جعلَ عد ظٌاء  ًاوعكع

كعلالم الالنفط   -بالالعلٌ  انوعالاوْت    ثحالأرس  ٍريالس ًاأل  ما حأرس بالعلٌ  الطبْعْالت  ا  منيا ما قد حأرس بالبغذ الخازخيِ  ًمني-مه الصمه

جيالا  لغالت حخعامالع ماله ىالره      إحماًلالت   -ًالظالْما يف جمالا  احلاظالٌ    -  ًغتىالا حالأرسث بالالخطٌزاث الخكنٌلٌصْالت     -ًعلم االصخمالا  

 صامدة يف معص  عنيا.   ش معيا  ال أن حظعَّالخطٌزاث ًحخعاّ

ً ا مٌاكبت حطٌزاث علم اللغالت  ًّأحِ حبزنا ىرا حماًلت منّ  ف علْيالا   املعاصالس  ًالٌلالٌس يف ىالره الخطالٌزاث للخعالسّ     احلالدّذ 

 ًحطبْق ما ّخناظب منيا مه لغخنا العسبْت.
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أً مالا  - ِّاملعاصس  ًوعين بو علالم اللغالت النالّال    لرا اريرتوا أن ودزض صاوبا مه الخطٌز األريت الرُ اكخنف الدزض اللغٌُ 

الالالرُ ّخنالالاً   زاظالالت مالالا ًزاء ااملالالت أُ الالالن  بٌصالالفو الٌعالالدة األيالالع يف الكالالل   ً خالالٌُ يف       -(ّعالالمَ بالالال )لعالالاوْاث الالالن ّ 

ً    حضاعْفو علَ جممٌ  اامع املكٌوت لالو. ًمٌضالٌعنا الالرُ اريرتوالاه ىالٌ )االحعالاي( الالرُ قدَّ        زقْالت  مالو مللفالان  الا )ىالْالداُ  

ًعالدة أمزالع حعالخغق الدزاظالت اللغٌّالت  غالت مكالخف،         نظيالازه   اث بالخٌصالو والٌ  زاظالت الالن ّ    ْمنر هناّالت العالخْن   ع سِفاععه( 

 بالٌقٌف عند عدً  ااملت.

مٌن ىالرا النالٌ  ماله الالدزض بالدّل عاله والٌ        ِ ال ّقدّاملشخغل، يف جماالث علم اللغت النالّ كعَّأن ىنا إىل  انشازةًالبد مه  

   ًاحلفالا  علالَ حساكْباليا النغٌّالت صالصء ماله احلفالا  علالَ بنالاء الالنّ           ن ًاألظاض يف بنالاء الالن ّ  ملت  فااملت ىِ ااصء املكٌّاا

 ظلْما.  

مظالالاىس الخطالالٌز اللغالالٌُ يف العالالالس احلالالدّذ   ًقالالد صالالاء حبزنالالا علالالَ أزبعالالت فالالالٌ  قالالدمنا لالاله بخميْالالد حناًلنالالا فْالالو أىالالمَّ     

 مٌضٌ  البغذ.   عدرج يف ىرا العلم ًصٌال إىل الدزاظاث اللغٌّت املخعلقت بالن ّ ًبإشازاث ظسّعت ألبسش االوخقاالث اليت

ف علالالَ معنالالَ ىالالره    حمالالاًل، الخعالالسَِّّالّالالأمالالا الفالالالع األً  منالالو فقالالد حعسضالالنا فْالالو لالالبعض مالالالطلغاث علالالم اللغالالت الن     

عاي الّ. كمالا حناًلنالا فْالو بعالض حعسّفالاث مفيالٌ  االحال         لغالت ًاصالطلعا  العسبِّ يف املٌزًد اللغٌُّ -ًالظْما الن ّ-املالطلغاث 

 .  عند علماء الغس  املعاصسّه  ًكرلك وظسهتم للفسًي ب، ااملت ًالن ّ

ىالرا   ( للخعالسف علالَ عالدّ   انوكلْصّتعاي يف الًّالفالع الزاوِ صاء عسضا لكخا  )ىالْداُ ًزقْت ععه( املٌظٌ  )االح 

 ي اليت صنفاىا يف كخاهبم. مه حقدّم بعض أمزلخيم اليت ًز ث يف الكخا .  عاالّاملفيٌ  لدّيم  ًكرلك لعسض ًظائع االح

ه صرًزا لرا املفيٌ  يف النغٌ العسبِ  ًذلك بخقدمينا ٓزاء بعالض علمالاء النغالٌ    منا ما ميكه أن وعدَّيف الفالع الزالذ قدَّ 

 يف حسابط أصصاء الكل   أً الرتابط ب، اامع. أل ْت بعض األ ًاث -عاي الّه ًظائع احملا ميكه عدَّ - أشازًا يف كخبيم هالرّ

 انشالازة  ًاظم الضَّمتت  ًكرلك يف أ ْت عاقَّْالًّظْلت اح إلْو يف الكل  ما ميكه أن ّعدَّ دًاملعن املعندفسأّنا يف أ ْت  

 .عاقوالّمتاظالك الكالل  ًاحال    ا حناًلنالاه يف ىالرا الفالالع. مال شّه آزاء العلمالاء العالس  يف  ًز ىالره األ ًاث يف       ًالعطف ًغتىالا  َّال  

مو بعض املفعسّه يف حماًلت للخعسف علالَ أ ْخالو   مسزوا يف ريخا  الفالع علَ مفيٌ  املناظبت ب، ظٌز القسآن الكسّم ًآّاحو الرُ قدَّ

 يف متاظك ظٌز القسآن ًآّاحو.  
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  علالَ الالسغم ماله صالغس عضالم الالن ّ        ًعسبِّ حسارِّ عاي( علَ و ّالّأما الفالع السابه فقد صاء حطبْقا لرا املفيٌ  )االح 

ًما حشت إلْو يف الن   ً ًزىالا يف   إعاالهتا، ْنِبَت املٌصٌ ة فْو  ًقد قمنا بخناًلا  م عاقَّْالّوا بالٌظائع االحإال أوو اظخطا  أن ميدَّ

 .وأ حالٌظائع ً ًزىا الرُ  ها ًصدث بفضع ىرمنَّإحسابط أصصائو ًصعلو كل مٌعدا حكخنفو ًعدة املعنَ اليت 

مساعع البغذ ًأبالسش مالا حناًلنالاه فْالو  ًبعالض النخالائش الاليت ًصالدواىا أً حٌصاللنا           للبغذ ريامتت ذكسوا فْيا أىمَّ ناًصعل 

 إلْيا.  

    بالشالالكس ًاالمخنالالان ًالعسفالالان ل ظالالخاذة الالالدكخٌزة هنالالا  فلالالْظ العالالاوِ املشالالسفت علالالَ البغالالذ   يل ريخامالالا أن أحقالالدَّ ًالبالالدَّ 

 يا علَ النالظ ًاملشٌزة.  زْبَظأ  اهلل حعاىل أن ّ أالبغذ معِ  كما  ليا مشايّحتمًّاشكس لا ص ىا ًأواهتا ً

جنالاش ىالرا البغالذ  بالسأُ أً كخالا  أً مشالٌزة فلاليم مالين مجْعالا الشالكس           إمه أبالدٍ يل عٌوالا أً ظالاعد يف     كما أشكس كعَّ 

 ًاالمخنان.  

ِ    -لغخنالا  -عسبْالت  الخٌفْالق ًالالاللط ريدمالت لٌّخنالا ال     -شالأوو ًوعالألو   ودعٌه صالعَّ  -ًأريتا  … ًريدمالت للبغالذ العلمال

 ًآريس  عٌاوا أن احلمد هلل ز  العامل،   ًالاللة ًالعل  علَ حممد ًآلو أمجع،..  
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، وظعاتح ذعرا اُطصػعج      ًعت  ئ  انطغعن اسزظعغٍّ    ٌَج خاضعؼج وة ع  خ اُدزاظاح اُِـىَُّوسوٕ عىَِج ظِّ 

م.ّ( انإظط 233ج )أزظغى ح ًش  ٖٓ ٓإزخٍ اُدزاظاح اُِـىَّ  ٓطر ػهد اإلؿسَن ؛ ئذ ػدّ اسوزةٍّ اُدزض اُِـىٌّ

ج ػِعً وكعن   ، ئذ صطق اسشٌاٍ اُطؼىَّاُطؼى اإلؿسَوٍّ أظط ضتظ هبآٖ هىاػد و  نا وضؼه ُِطؼى اسوزةٍّ احلوُوٍّ

 ـعج ُِخ ذرا اُلٌسث ظائدث ةني تازظٍ ا.وظِّ(1)….(ٓا د   ئُُه ٓوىالده اُؼ س ) اٌُْ ،و اٌُُق، واُصٓإ ،وانٌإ،

ا ًعإ انطغعن   ن ، ونّع دذغاةن ةودز انعذغاع ٓغ ٓذغِتاح انطغع  إَْٔج َطتـٍ ػُِها اُطٔاذص اُطؼىَّ إََّٔ و ػِٔائها اُرَٖ "َسوٕ

 .(3)"اُِـاح   اُؼامل ًَّج طآؼج دطاظب حنىَّ َّجٓطغوا واػدا وطآؼا وٓ رتًا ةني اُت س،ًإ ٖٓ انٌٖٔ ةطاء ٗظس

ىص انٌذىةعج ٓعٖ اسعاز اُِـعذني     طصع ج حنى االذذٔعاّ ةدزاظعج اُ  ٓغ ةداَج اُوسٕ اُشآٖ ػ س اجتهخ اُدزاظاح اُِـىَّ 

ىص طصع اُتعاػشىٕ ةدزاظعج اُ   ج؛ ئذ اذعذّْ سف ذعرا اُطعىع ٓعٖ اُدزاظعاح ةاُدزاظعاح اُلُِىُىطُّع      وػ ع ج، ج واُُىٗاُّٗاُالدُطُّ

ج ج ، وحتوُن انخغىعاح اُودديج ،وًإ اهلدف ٖٓ وزاء ذرا اُدزاظاح ذعى ٓؼسكعج اُتُ عج اُلٌسَّع    اُودديج واُسٓىش اسسسَّ

 .(2) ج ُِـاح اسخسيج و احلضازَّواالطذٔاػُّ

ج انوازٗج زخيُّج ئ  اُدزاظج اُذأظاح اُلُِىُىطُّج (ُـج اهلطد اُودديج اجتهخ اُدزاٌسَذُّوةؼد اًذ اف )اُعطع 

ج   اُؼععاّ ٓععه ئ  اُِظطععج اِظععُىَّ ّ( دوسَععسا اُععرٌ هدّ 1974ًذععب )اُععع  وُععُْ طععىٗص  ح    إََّٔ،ئذ طععاء ذععرا االجتععاا ةؼععد  

صععالح  جّرتعع  إََّٖٔ   دوسَععسا عّج،ةُععج واُوىعُّإلؿسَوُّععج و اوػالهذععها ةاُِـععاح اُالدُطُّعع  ـععجُِذععرا اّ( ػععىٍ اًذ ععاكه 1971)

                                           

. وَطظس 0ٌُِٓعاكُذ؛؛ اجتاذعاح اُتؼعز    11-14؛ 1794؛3؛ تاز اُشواكج؛ اُداز اُتُضاء؛طُِـجاّ(؛ ٓطاذض اُتؼز   اإ )ت.دتَّطظس0 ػع1ّ

 .     11.ح؛ ُِرتزتج؛ت.ط؛ت اُِعاٍٗ ؛دسزتج ت. ظؼدػتد اُؼصَص ٓصِىع  و ت.وكاء ًآَ كاَد؛ اجملِط اسػًِ ُِشواكج واُلطىٕ؛ ان سوع اُوىٍّٓ

  .  29ٌُِٓاكُذ؛؛     3

؛  1777ج   اُؼآععج؛ ةـععدات؛ ت.ط؛اُشواكُّعع ٕػطععد اُؼععسا؛ تاز اُ ععإو ج ُِلٌععس اُِـععىٌّٔععاّ(؛ اسصععىٍ تزاظععج أةعععذٔىُىطُّإ )ت.دَّطظععس 0 ػعّعع 2

ُِشواكعج   سكعج؛ اجملِعط اُعىع ّ     اُـعسا؛ دسزتعج ت. استعد ػعىل؛ ظِععِج ػعامل انؼ       ُِـعج طظس0 زوةطص)ز.ذع( ؛ٓعىطص دعازَع ػِعْ ا   َ. و312-314

  .334؛ 1779/ 3ح-ذع1417واُلطىٕ واِتاا؛ اٌُىَخ؛ زطب 
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اُسواةظ اُىسُوعج ٗ عأح ػعٖ ُـعج ٓ عرتًج مل       ئَِّٕٓ رتًج ةني ذرا اُِـاح دذٔشَ جبروز اسكؼاٍ وصىز اُوىاػد وؿ ذا، و

 .  (1)َؼد هلا وطىت إِ

را اُطهض   تزاظج جمآُغ أخعسي  ج انوازٗج ةؼد طىٗص ، وظاز ًش  ٖٓ اُؼِٔاء ػًِ ذاظذٔسح اُدزاظاح اُِـىَّ

ٓعٖ كضعائَ ذعرا ا هعد اٌُعت        غ اُتؼز ُُ َٔ اُصلاح ان رتًج ُألصعىاح ةعني ذعرا اُِـعاح ، وُؼعَّ     ٖٓ اُِـاح، ودىظّ

ٓعىا  ج خمذِلعج، وهىّ ج و أوزةُّج ػٖ ُـاح ذطدَّْ " أضاكىا ٓؼِىٓاح دلصُُِّج انوازٗج أهنّاُرٌ هاّ ةه ػِٔاء اُدزاظاح اُِـىَّ

ني اُعرَٖ صعسكىا اذذٔآعا    زتؼها ٖٓ وطهج ٗظس ٓوازٗج. وًاٗىا ٖٓ أوائعَ اُتعاػشني اُِععاُّٗ    احلوائن اُيت متّ –سث اسو  ُِٔ -

 . (3)ج دذعْ ةاإلػٌاّ " ج ػآّج ُعاُّٗخاصا ُصُاؿج ٗظسَّ

ٍ سكعىا   أوّ ػ  -نيهآعخ زتاػعج ٓعٖ اُِـعىَّ     إَْٔج انوازٗعج، ةؼعد     اُوسٕ اُذاظعغ ػ عس دغعىزح اُدزاظعاح اُِـىَّع      

 ػًِ انطهض اُذازخيٍّ ةاضلاء االٗضتاط اُذاّّ -عِن ػُِهْ دعُٔج ) اُطؼاث احملدسىٕ(أُ أٓسذْ ةاظْ )ٓدزظج ُُتصَض(، سّْ

ج خعالٍ  ػوُوعج ُععاُّٗ   ًعَّ ػطدذْ ػٖ عسَن كؼص دلاصَُ   ـجُُِدزاظج ا اسظاظٍّ ٌَتوا اُ ْ ػدّانوازٕ، ًٔا أهنّ

اظعذشطاء ٓعٖ    ٌعَّ ٓسػِعج ، واعاوُني ئدعات دلعع  ٓطاظعب ُ      ًعَّ دهج اُوعىاٗني اُؼآِعج     زتُغ ٓساػَ دغىزذا،ٓعظِني ة

   (2) .اُوىاػد طسي زصدا 

  ّ )تازوٕ( ٗظسَذعه هعدّ  إَْٔ، كتؼد  اسوزةٍّ و  اُوسٕ اُذاظغ ػ س ظهسح أَضا اجتاذاح أخسي   اُدزض اُِـىٌّ 

سح كعُهْ ػعامل   عععّ ٓؼاصسَه، ٖٓ ةعني ٓعٖ أس    ج دأس ا  ًت ا اُطظسَّ   أصَ اسٗىاع ودغىزذا   ٓطذصق اُوسٕ، أػدسخ ذرا

ج انوازٗج، وًعإ ٓعٖ انهعذٔني    ّ(، وذى واػد ٖٓ أةسش ػِٔاء اُدزاظاح اُِـى1717َّ)أوطعخ شالَ س ح  اسناٍّٗ ـجُِا

ًاٗعخ ًائطعا    ـعج ُِا ئَِّٕػُِها دوعىٍ "  ج اسّ ، كٌاٗخ كٌسده اُيت ةطً ٓطهظهأوزةُّ-اهلطدو ـجُِةاُوضاَا انسدتغج ةاػاتث ةطاء ا

                                           
 .44. وَطظس ٌُِٓاكُذ؛؛334َطظس0 زوةطص)ز.ذع(؛ 1

  .  13ٌُِٓاكُذ؛؛     3

دز اُعدَٖ اُواظعْ؛ ٓغتؼعج    ػذعً اُوعسٕ  اُؼ عسَٖ؛ دسزتعج ت.ةع      ُِـعج ج0 ٓىٗني )طىزص(؛ دعازَع ػِعْ ا  اُِـىَّ ذرا ا ٔاػج وئظهآاذتا ثَطظس   ٗ أ  2
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 1    التمهيد

اعدوتث ،   ُلعرتث دىُد ودؼُ؛  ـجُِج ُِذغىز؛ كاج ػآّت ةوىاٗني ةُىُىطُّاجتاا دغىزذا ادّ ئَِّٕٓعذوال ةراده ػٖ اإلٗعإ ، و

ٓطها،  ذىُدثػد اُلسوع اندىاصَ ةدوزذا احلُاث   صىزث أ سّْها ةؼد شٖٓ، اِّ أخسي أػدر ٓطها ُذؼَّ ـجُِذتب احلُاث  سّْ

ٕ  …. ج(  ذاح )شظسث ظالُُّ ـجُِوذٌرا دٌىٕ ا ج ج اُغتُؼُّع ةاُطظسَّع  شالَ عس ذعرا   جُخ ٗظسَّع ّٔظ ع  . و(1)"ٓشعَ اإلٗععا

َطٔععى    ٗظعسا ًععائٖ ػعٍّ   ـععجُِاُععالُج(، كا  َّعج ةاظععْ )شعظسث اُعععالُج( أو )ٗظس  سكععخ أَضعا اح، وػ ج   اُِععاُّٗ ىُىطُّع َاُتا

  .   (3)ٌٓإ اخس ٖٓ اُغتُؼج ًٌّائٖ اخس جندا   أ وَذغىز ًأٌّ

 ا(، حنع 1721ح    اخعس َعدػً )وتىُعدح    أنعاٍّٗ  ةسش ػعامل ُـعىٌّ   -أٌ اُوسٕ اُذاظغ ػ س-و  ذرا اُوسٕ أَضا  

ةؼُطعها؛ أٌ   ُّعج اُعيت دطذٔعٍ ئ  ػوتعج شٓط    َّعج ث اُِـىحنعى ئةعساش انعاتّ    اذذٔآهه انوازٕ ٓطؼً طدَدا، ئذ وطّ ةاُدزض اُِـىٌّ

 . ُّجاُوساةج اُعالُ ُّجٖٓ توٕ اُدخىٍ   هض ُّج( ةغسَوج حتُِِ)اُعاٌٗسوٍّٗ   ٓظهسذا اٍِّٗ ـجُِٓالػظج ا

غِب ذرا اُوىاػد ةاالظذطتاط ٖٓ احلوائن دُ إَْٔ، وزأي َّجًٔا ػازل دأظُط حنى طآغ ػًِ وكن هىاُب دوُِد 

 كؼعب.  ٓظهسذا اُشاةخ ظاذسٌّ ئَِّٕو ،ُُعخ ساةذجُج وظاذسث ٓذؼىّ ـجُِا إََّٔ ُـج ػًِ ػدث، وزأي أَضا ٌَُّ َّجاُِـى

ّ، ٌالداذد ةاُضسوزث ٌٍُ َذىػد ةظاذسث اُ ةاُلٌس، كاُط اط اُرذ ّ ـجُِا ةازدتاط أًا أو  اذذٔآا خاصّ 

 .(2)اُذلٌ  اُعُِْ اٗؼداّوٓؼطً ذرا  ،َطلر ئ  ػامل اسكٌاز إَْٔوٖٓ توٕ ذرا االجتاا ال ديٌٖ ُؼامل اُصىز 

ج، كوعاّ ػعدت ًعت  ٓعٖ اُتعاػشني      ج وأوزةعا ػآّع  ا خاصّهخ ازاء وتىُدح صدي ًت ا ُدي اُدازظني   أناُّٗال 

ٓإظعط انعرذب    ؼعدّ ّ( اُعرٌ َ  1777ةعاُلٌس، ٓطعهْ )شعذاَطذهاٍ ح    ـجُِ  جماٍ ػالهج ا والظُّٔاةذغىَس ةؼض ٖٓ ازائه، 

ج ػًِ ازاء ػامل اُعطلط )ذسةعسح( اصاصّع    ُّج  ٓتاػشه اُطلع ، وهد أكات ٖٓ ازاء وتىُدح، وازدٌصـجُِ  ػِْ ا اُطلعٍّ

                                           

  .  19ٌُِٓاكُذ؛؛     1
 . 373-374. وَطظس0 زوةطص )ز.ذع(؛ 17-19انصدز ٗلعه؛    (3)
 . 371-374، وَطظس0 زوةطص )ز.ذع(؛ 17-11َطظس0 ٌُِٓاكُذ؛؛  (2)



 9    التمهيد

ا اُىاػععدث دِععى دذغععىز دِوائُّعع ش ذععا اٗغتععاع خععازطٍّاسكٌععاز اُععيت َ  إََّٔ، ودذٔشععَ   "َّجُِععسوع اُت ععس ةاُطظععاّ االظععذدػائٍّ

 .(1)، كذطتشن كٌسث ػٖ أخسي، وكوا ُذداع ؿ  ٓوصىت"اُت سٌّ َاسخسي   اُؼو

كود ًإ ٓغ ٓغِغ اُوسٕ اُؼ سَٖ، كا  طاٗعب اُدزاظعاح    َّجس ٓعاز اُدزاظاح اُِـىً ر اُرٌ ؿُّأٓا احلدر اس 

ػا ٖٓ اُعصٖٓ، كوعد أػعدسخ ااضعساح )تٌ     تز دح اُدزض اُِـىٌّاُيت دعُّ ُّجانوازٗج ظهسح اُدزاظاح اُىصل َّجاُِـى

ه تّ، ػذعً ش ع  َّعج ًعت ا   ٓععاز اُدزاظعاح اُِـى   ّ( حتىال 1711ٖ عالةه   اُؼاّ )ٓ اسطإٗ سذا   ّ( اُيت1712ظىظ  ح

 . (3)ُّجظىظ ( ةاُشىزث اٌُىةسٌُٗ )تٌاُذؼىٍ اُرٌ أػدسذه ااضساح

 ها0 ظط ٖٓ أوّاػذٔد )تٌ ظىظ ( ػًِ جمٔىػج ٖٓ اسُ 

أو  (، واُتؼعد اُذؼعاه ّ  Synchronic) ٍّأو اُىصعل  ني وعا؛ اُتؼعد اُذعصآ ّ   ُّػِعً وكعن ةؼعدَٖ أظاظع     ـعج ُِ. تزاظج ا1

 . (2)(Diachronic) ٍّاُذازخي

ذٍ اُرتاًُب اُعيت َععذؼَٔ    ـجُِكا ،(Language ـجُِ)ا َّجث اُِـى(، واناتParoleّّ ٌال)اُ َّجاش ةني انودزث اُِـىٓ. 3

ةعاخساص  اُعيت دععٔغ ُعه     ُّعج اُلُصَىُىط ُّجج اُطلعع كهعى اُُِّع   ؛ٌّعال ا اُُِذؼت  ػٖ كٌسث اُ خص. أّٓ ـجُِْ هىاٗني اٌِّكُها انذ

 ّ كهعى ػٔعَ كعستٌّ   ٌعال ا اُْ. أّٓع ٌِّمبؼعصٍ ػعٖ ئزاتث انعذ    ُّعج ظعاذسث اطذٔاػ  ـجُِا ئَِّٕذرا اُرتاًُب. وانُصث اسخسي ذٍ؛ 

 . (4)ُالدصاٍ ةاِخسَٖ َّجاُذؼت  هدزده  ْ ٌِّازض كُه انذدي 

                                           
 . 92ٌُِٓاكُذ؛؛  (1)

ىةسٌُُٗج( ٗعتج ئ  )ًىةس ٌُٗىض( اُرٌ ؿع  اُلٌعسث اُععائدث   اُـعسا ػذعً ػصعسا واُوائِعج ةعإٔ اسزل         . و )ا217ٌُ)ت.ذع(؛  طصَطظس0 زوة (3)

 ذٍ ٓسًص اٌُىٕ. 
؛ دسزتعج ت. أستعد خمذعاز ػٔعس؛ ٓط عىزاح طآؼعج ععساةِط، ُُتُعا، ت.ط؛         ُِـعج َطظس   دسزتج ذرَٖ انصغِؼني0 ةاٌ )ٓازَى(؛ أظعط ػِعْ ا   (2)

-ذعع 1431؛ ةـعدات؛ ت.ط؛  )ٗؼٔج زػُْ(؛ ٓطاذض اُتؼز اُِـىٌ ةني اُرتار وانؼاصسث؛ ٓط ىزاح اجملٔغ اُؼٍِّٔ . وَطظس0 اُؼصاو21ٌّ؛ 1792

 )اهلآ؛(.  79ّ؛ 3441
ىئَُ َىظق ػصَص؛ ٓغاةغ تاز اٌُذعب ُِغتاػعج واُط عس؛ طآؼعج انىصعَ؛      َاُؼاّ؛ دسزتج  ُِـجَطظس0 تٌ ظىظ  )كستَطاٗد(؛ ااضساح   ػِْ ا(4)

 . 234. وَطظس0 زوةطص )ز.ذع(؛ 149،137-141ّ؛ 1777؛ 3ط
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ؼطاصعس انرتاةغعج؛ أٌ ػطاصعس    ، ةىصعلها ٗظآعا ٓعٖ اُ   ُّجدصآط ُّجتزاظج وصل ـجُِد )تٌ ظىظ ( ػًِ تزاظج ا. أ2ًّ

ؼسف عدُع  إَْٔدعب   َّعج ةعراذتا، كانصعغِؼاح اُِـى   ُعج ، وُعُط ةىصعلها جمٔىػعج ًُاٗعاح ٌٓذل    ُّجوصعسك  َّجوهىاػد ُّجٓؼظٔ

ُ  ـجُِا ئَِّٕئذ ٓغِن،  ٌَوُُط ة  ،ةطعتج ةؼضها ئ  ةؼض ؛ هغعغ  هذٍ صُـج وُُعخ ٓاتث، وأوضغ زأَه ذرا ةاظعذؼازد

 ٌّ، وُعُط ةذٌىَطعها انعات   ٌعَّ ً َّعج ؼسف مبٌاهنا   ٗظاّ اُِؼتج أو شتٌج اُععٌج احلدَد ت ودُدّحتُاُ غسٗض واُوغازاح اُيت 

 .ٍّاُلؼِ

ا   أحنععاء أوزةّعع أدتاػهععااحلععدَز، واٗذ ععس  ٌّها اُىاظععؼج ػِععً اُععدزض اُِـععى ذزاء )تٌ ظىظعع ( ةصععٔادسًععخ  

ٔىػعج ٓعٖ دالٓردعه أةعسشذْ )شعازٍ      ظعخ ٓدزظج هآخ ػًِ دؼاُُْ )تٌ ظىظ ( أظعها جمًا. كلٍ ططُق أُ وأٓ

 .(1)عِن ػُِها ٓدزظج ططُقةايل واُ رح ظُ هاٌ( وأُ

أظعها جمٔىػج ٖٓ اُ تاا انذأسسَٖ ةأكٌاز )تٌ ظىظ (، ٓغ  َّجةساؽ اُِـى ػِوجّ( دأظعخ 1731و  اُؼاّ ) 

  ٌ ٔىػععج اُتععاػشني ( و )دسةذعععٌىٌ(، كضععال ػععٖ جمٍجمٔىػععج ٓععٖ انهععاطسَٖ اُععسوض أٓشععاٍ )طاًىةعععٖ( و )ًازظلععع

 ُعتىض( و )دسٌٗا( و )ذاكساُٗي( و )ٓىًازوكعٌٍ(. ساُذ ُي ٖٓ أٓشاٍ )ةا

ٓععه ٓععا هدّ والظععُّٔااح، وتزاظععاح ٓهٔععج   ػِععْ اسصععىاح   ًععش ث   اُِعععاُّٗ   ٓخ ذععرا اندزظععج أ اسععا هععدّ 

أوظععاط اُدازظععني  )دسةعععٌىٌ(   ذععرا اجملععاٍ، وًععرُي اِزاء انهٔععج هلععرا اندزظععج اُععيت الهععخ صععدي واظععؼا ةععني    

وزػُعَ اِخعسَٖ ػطعها. وٓعٖ      ،ساط ػود ذرا اندزظج ةىكاث أًشعس ٓإظععُها  لوشهدح اشتذازا ًت ا ػًِ اُسؿْ ٖٓ اٗ

دإتٌ وظُلذها   د ظُغ اُلهْ  َّجذٌىٕ ٖٓ وظائَ دؼت ًَىهنا ٗظآا  ٖٓ ـجُِٗظسذتْ ئ  ا ؛ـجُِازاء ذرا اندزظج   ا أذّْ

 َّعج سات دىصعُِه؛ وًُعق، وئ  ٓعٖ، و  أ   سػعدار اُطغعن؛ أٌ ٓعا اُعرٌ َ ع      ُّعج دزض اُىظُلعج اُلؼِ دُع  إَْٔانذتعاتٍ، ُعرا دعب    

 ٓطاظتج.

                                           
 . 332َطظس0 ٌُِٓاكُذ؛؛  (1)
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دذٔشعَ     ُّعج ، اٌىٓعج ةؼىآعَ خازط  ُّعج كؼِ َّعج ا ظعاذسث كُصَاو ػِعً أهنّع   ـعج ُِٗظعسذتْ ئ  ا  ؛وٖٓ ازائهْ اسخسي 

 ـععجُِانٌذىةععج ال دذغععاةن ٓععغ ا ـععجُِا إََّٔ وٕ أَضععاٍ، وانىضععىع اُععرٌ َ ععِٔه اُذىاصععَ. وَععس ، وانذِوّععاُىظععظ االطذٔععاػٍّ

 .(1)ٖٓ كؼص اُؼالهج ةني ُـج اٌُذاةج وُـج اُطغن صث، والةدّممُّ ٓطهٔا خصائص ٌَّانطغىهج، كِ

اُدزاظعععاح اِخعععس كوعععد ٗ عععأ   أٓ ًعععا، واػذٔعععد ذعععرا االجتعععاا ػِعععً ٓعععا هآعععخ ةعععه    ا االجتعععاا اُىصعععلٍّأّٓععع 

   ةعىاش  ص ٖ اُتعاػشني ةدزاظعج ػعاتاح وظعِىى وُـعاح هتائعَ اهلطعىت   أٓ ًعا، كوعد هعاّ )كساٗع           ػدت ٓ هاّ  ؛ئذُّجىُىطةٗشسواس

ه أَٗ ع  ٖ ُعه ُّ، ٌُعٖ ظعسػإ ٓعا دتع    ٌّدُع اُذوِ ٍّأوزةع -وػًِ وكن اُطؼى اهلطعد  اُوتائَ ٖٓ  ّ( ةدزاظج ُـاح جمٔىػج1743ح

اُِـعاح هلعا    إََّٔ"اُوائعَ ةع   -اُعرٌ َىصعق ةعا سأث   -َعه  ّ زأ، ُرا هعدّ ٌّج ال دذطاظب ٓغ اُطؼى اُذوُِدخاصّ َّجَؼاجل ٓتاٍٗ حنى

ٗلعها ذٍ اُعيت دلعسل عسَوعج ٓعا ٓعٖ       َّجث اُِـىاناتّ ئَِّٕ، وػاّّ ٍّٓتدأ ٓطهظ ٌّاُرٌ َأةً االٗوُات ُذغتُن أ ٓطغوها اُداخٍِّ

 . (3)عسم اُذؼَُِ دٌىٕ ٓالئٔج هلا"

ٓعٖ اُِـعاح ًاٗعخ ؿع  ٓؼسوكعج ئ  ذُعي احلعني،         ٗاطؼج سمناط ُّجوػًِ ذرا اسظاض هاّ )ةىاش( ةدزاظج وصل 

ندزظعج   ُّعج ًعش  ٓعٖ اُتعاػشني أػٔعاٍ )ةعىاش( اُتداَعج احلوُو       ذرا ذاح هُٔعج ًعت ث، وةعرا ػعدّ     ُّجوال دصاٍ تزاظاده اُىصل

 .(2)ـجُِ  ػِْ ا ُّجأٓ ً

ً   ُّجةؼعد )ةعىاش( ػِعً اُدزاظعج اُىصعل      ُّعج اسٓ ً َّعج ظازح اُدزاظاح اُِـى   َّعج ث اُِـىاظعذوساء انعاتّ   اُوائٔعج ػِع

 ُؼَّ َّجُظهىز دغىزاح ودُازاح الػوج   ػوَ اُدزاظاح اُِـى ذاذتا. وًاٗخ كاحتج ـجُِٖٓ ا َّجواظذطتاط اُوىاػد اُطؼى

، ًٔعا  ٌّواظعؼا ةعاُطؼى اُذوُِعد    ئنآعا ذعرا اُتاػعز    ّْعكود أُع  ،ّ(1747از اُرٌ ديشِه )ُُىٗازت ةِىٓلُِد ح ُّٖٓ أةسشذا اُذ

ازاء  والظعُّٔا  ٌّٓطهظعه اُتطُعى    واظعذىػتها، وًعإ هلعا اسسعس اُىاضعغ       ـجُِ  ػِْ ا ُّجػًِ زتُغ اُذغىزاح اسوزةف دؼسّ

 إَْٔ، وػعاوٍ  ُعه  ُعه ودتطّػِعْ اُعطلط      ٍّاُعِىً رذبةانسا سأدًإ  ُّجاٌُت  ػًِ ٗظسَذه اُؼِٔاسسس  )تٌ ظىظ (. ٌُّٖ

                                           
 . 313-349ٌُِٓاكُذ؛؛  َطظس0(1)

 . 394-392َطظس0 انصدز ٗلعه؛  (3)
 . 394-392َطظس0 انصدز ٗلعه0  (2)
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اُلسوم ةني اُت س اٌىٓعج ةاُتُ عج    إََّٔذٍ  ؛ُّج. واُلٌسث اُيت ذتذْ هبا اُعِىًٌّن ازاء ذرا انرذب   اُتؼز اُِـىَغتّ

، وظعِىى اإلٗععإ ٌَ عق ػعٖ     ٍّه حيعدر اظعذظاةج نعش  خعازط    أَٗ ع كؼعَ؛ أٌ   ظعِىى ذعى زتّ   اُيت َؼُ عىٕ كُهعا، وئٕ أٌّ  

 ٓشاُه اُ ه  )طَُ وطاى(.  والظُّٔااء ةِىٓلُِد زاث واضؼج   . وذرا اُلٌس(1)ةُ ذه ٌَّذه د ُّذه، وٗلعُّٗلع

كوعظ   ـعج ُِذعى اُطظعس ئ  ظعاذس ا    ،نيَّٓعٖ اُِـعى   ومما َإخر ػًِ ةِىٓلُِد وؿع ا ٓعٖ انذعأسسَٖ ةانعرذب اُععِىًٍّ      

 صوا طَّا ديٌٖ اُطظس ئُُه، ًٔا زًّٓظهسا خازطُّ ؼدّه ال َٗ أخسي، وئواهلْ تزاظج انؼطً س ُّجػاتث ظِىً َّجشأهنا شإٔ أ

ةاُدزطعج اسو ، ُعرا طؼِعىا اذذٔعآهْ      ٍّدػطدذْ ٗظاّ صعى  ـجُِانٌذىةج، كا ـجُِوأوِىا ا ،انطغىهج ـجًُِِ ااذذٔآهْ ػ

 .(3)ا ػًِ ذرا اُطظاّ توٕ ؿ اتّطصٓ

                                           
 . 397َطظس0 ٌُِٓاكُذ؛؛  (1)
ُِشواكعج واُلطعىٕ واِتاا؛ اٌُىَعخ؛     عِج ػامل انؼسكعج؛ اجملِعط اُعىع ّ   ج انؼاصسث؛ ظِػًِ اُدزاظاح اُِـىَّ أضىاء. ٗاَق(؛ تَطظس0 خسٓا ) (3)

 . 111؛ 1797؛ 3ط

  ػِعْ انؼعاٍٗ واظعذغاع إٔ َغعسع أكٌعازا ظعُِٔج        جٌعسث ػدَشع  لوَؼذودوٗه، وضغ أظاظا ُ تا اُطاض ةِىٓلُِد وةؼٌط ٓا َستّ  إََّٔ نيَٗسي ٓى             

 ػعاملُ ػُِعه   ا ٌَعىٕ  ُطا ٓعٖ إٔ منِعي ٓؼسكعج صعؼُؼج ػُِٔعا ػّٔع       ، الةدُّـىٌّ ٌَش ًَُِّٔا ػٖ ٓؼطً )تالُج( ّ دؼسَلا صؼُؼا ػهىُه "ٌٍُ ٗودّ آطه

 ئَِّٕ، وُِـعج ٗوغعج اُضعؼق   تزاظعج ا    ٌَُّ ع َحتدَد انؼطعً   ئًَِّٕاف ُذؼوُن ذرا اُـاَج". وهىُه " اُذغىز احلايل ُِٔؼسكج اإلٗعاُٗج ؿ   ئَِّْٕ. ٌِّانذ

                                            ٓا مل دذغىز ٓؼازكطا ػٔا ذٍ ػُِه إِ".  اسٓس ظُظَ ًرُي

ٓعٖ اظعذتؼات ػِعْ انؼعاٍٗ ٓعٖ       ه الةدّأَٗ  انطاٍ ػُِٔا، وزأوا اُدالالح صؼتجُ إََّٔ عالا ةِىٓلُِد اظذطذظىا ةغسَوج طآدث إََّٔ وَسي ٓىٗني  

 ٓلُِد، وكهٔه دالٓرده.ا ٓا هصدا ةِىر، ومل ٌَٖ ذاُىصق اُِـىٌّ

                .134؛ 1773اوٌ؛ ٓط ىزاح وشازث اُذؼُِْ اُؼايل؛ تٓ ن؛ ت.ط؛   اُوسٕ اُؼ سَٖ؛ دسزتج جنُب ؿصّ ُِـجٓىٗني )طىزص(؛ دازَع ػِْ اَطظس0 

اسٓس ػًِ ٗوُض  ئَِّٕ. احلوائن  َدا ٕ ٖٓ طاٗب انؼطً ذى هىٍ ال دإةِىٓلُِد ذىّ ود   ٌُِٓاكُذ؛ ئ  ذرا احلوُوج ةوىهلا "اُوىٍ ةإّٔ  

ػٖ هىاٗني  ئ  اُـاَج وذٍ اٌُ ق  اُيت دوىت  ةسوع ظِىًُج ًإ ػظُْ االذذٔاّ ةذىضُغ ٓعاُي اُتؼز اُؼٍِّٔ ةِىٓلُِد اُرٌ َؼَُٔ ئذ ئَِّٕذُي؛ 

اجملاٍ ُدخىٍ انؼاَ  اُرادُج   اُذؼَُِ".  اعئكعخغس  ٖ هد َذضّٔ ُِـجاػذىاء طاٗب انؼطً   ا ُود ًإ ٓوذطؼا ةإّٔ…. ج،اُطلط اإلٗعاُّٗ

 .397-397ٌُِٓاكُذ؛0 
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ٍ ًذعاا  ٕ أوّآها )ٗؼىّ طىٓعٌٍ(، وًع ( اُيت هدُّّجاُذؼىَِ َّج)اُذىُُد َّجا اُذغىز اِخس اُرٌ َذٔشَ   اُطظسأّٓ 

ا دَعدث اُعيت    َّعج اُشعىزث اُِـى  َجوًإ ةدا ،1719(   اُؼاّ َّجذى ًذاةه )اُتطً اُطؼى َّجىٓعٌٍ ػٖ ذرا اُطظسٗ س أكٌاز ط

ئػاععج    حنُظ وُى إَْٔ َّجاحلدَز. وال ديٌٖ ُطا   ذرا اُؼسل انىطص ُذغىز اُدزاظاح اُِـى سح ٓعاز اُدزض اُِـىٌّؿُّ

ؼخ ػِعً َعد   ودىظّع  َّعج ًت ث دغىزح خالهلا اُطظس ُّجح مبساػَ ددزدا ٓسٌّىهنُ ،سذاأو ٓطظّ َّجةعُغج ةأكٌاز ذرا اُطظس

 َّعج ا، ُعرا ظعطٌذلٍ هبعرا اإلشعازث ئ  ذعرا اُطظس     ٓعٖ اُتعاػشني   أٓ ًعا أو أوزةّع     َّعج ىا ذعرا اُطظس طىٓعٌٍ أو اُعرَٖ دتطّع  

 وصاػتها.  

ذعى ذُعي االجتعاا اُعداػٍ ئ  تزاظعج         اُؼصعس احلعدَز،   ـعج ُِا ٓا َؼطُطا ٖٓ ذرا اُذغعىزاح انذالػوعج ُؼِعْ ا   أّٓ 

ػذعً ٓطذصعق اُوعسٕ     - ـعج ُِشازاح جنعدذا ػطعد ةؼعض ػِٔعاء ا    ئ ج عّ. ئذ رت-طصّاُ -اسً ر ٖٓ ا ِٔج  َّجاُىػداح اُِـى

 ا دؼعدّ مل دِعن صعدي   ػُطعها، ئال أهنّع     ئِْٕو اإلشعازاح ، وذعرا  ٌّددػى ئ  جتاوش ػدوت ا ِٔج   اُدزض اُِـى -اُؼ سَٖ

انؼاصعس. ظط ع  ذطعا ئ  أةعسش ذعرا اإلشعازاح واحملعاوالح اُعيت          ٌّاُعدزض اُِـعى   ٖٓسو    ظهىز ذرا االجتاا اُترزث ا

 .ـجًُِاٗخ اُطىاث   ذرا احلوَ ٖٓ تزاظج ا

تزاظععج  ُّععجئ  أو ئشععازاح( ًذاةععا ضععٔطه 1742ّ   اُؼععاّ )ذ هععدّئدذا ػطععد )وِعععُِق( اإلشععازث اسو  جنعع 

ُِق   تزاظععذه ُتطُععج اُؼالهععاح ػععدتا ٓععٖ انالػظععاح ازدتغععخ ةذُُٔععصا ةععني ػالهععاح اُذذععاةغ ، كوععد أةععدي وِعععطصّاُع 

ةععني  ُّععجةلؼععص اُؼالهععاح اُذتاتُ ختععذصّ -وِعععُِق دصععطُق  عععب –كؼالهععاح االظععذتداٍ  ؛وػالهععاح االظععذتداٍ

  ظِععِج   َّعج شسث ةني اُىػعداح اُِـى ػالهاح اُذذاةغ ةاُؼالهاح انتا ًآَ.   ػني ختذصّ ٌّ  ٗظاّ ُـى َّجاُِـى اُىػداح 

سدتظ ةؼضها ٓغ ةؼض ػًِ حنى ٓعا ٓعٖ اُذتعاتٍ دعسٌ دأظُععه ةاظعذؼٔاٍ       َ)اُذذاةغ واالظذتداٍ(  ّ. وذرا اُؼالهاحٌالاُ

 اخذتازاح اإلػالٍ.
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ٌَععىٕ اٌُ ععق ػععٖ زتُععغ انتععاتب اُععيت حيععدر هبععا ذععرا      إَََّٔطتـععٍ  ٌّاهلععدف ٓععٖ اُذؼُِععَ اُِـععى  َّٕأَوَععسي  

 أو اُداليلّ ٍّا ٖٓ انظهسَٖ اُصىدعّ، وال َؼ  ذرا أََّجٍ ةانظاذس اُِـىَؼطً   انواّ اسوّ إَْٔدب  ٌّتاط، كاُتؼز اُِـىاالزد

 . (1)، ةَ َؼ  اُؼالهج ةني ذرَٖ انظهسَٖـجُِ  ا

ظ ةعني ػطاصعس   دعسة  ُّجدذٌىٕ ٖٓ ػالهاح كوظ، ظىاء أ ًاٗخ ذرا اُؼالهاح خازط ـجُِا َّٕأًَٔا َسي وِعُِق  

دطاه؛  إََّٔصاتهج  َّجٗظس ًَّػًِ  إََّٔ جتٔغ ػطاصس اُغتوج اُىاػدث كُها، وَسي ُّج، أّ ػالهاح تاخُِِّـجاُغتواح انخذِلج 

 .(3) ـجَُِ   ادذأصّ إَْٔصطىف اُؼالهاح انذطىػج وانٌٔطج، اُيت ديٌٖ 

اٗذوعات ٓعٖ اٌُعش َٖ، ٌُىهنعا      ةَ ػًِ اُؼٌط ًاٗخ اظّازاء وِعُق ذرا مل دِن اذذٔآا ةني اُتاػشني،  إََّٔ ئالّ 

 ٌَِٓٔىظعج ة ع   َّعج ز ٗظسَذعه ةذغتُوهعا   وصعق ػوعائن ُـى    مل َغعىّ "وِعُِق  ئَِّٕئذ ًاٗخ ؿآضج وؿ  هاةِج ُِذغتُن، 

 .(2)شذً" ٖٓ أٗىاع  ُّجوضغ ٓصغِؼاح ةاُـج اُذؼوُد وٗاتزث اُ سع ُىصق ػالهاح اكرتاض إَْٔزذا ةٌ. ٌُٖ عىّطدّ

 ٌُّعص ٌِاالٗ ٌّكُٔا وزاء ا ِٔج كٌاٗخ ٖٓ اُؼامل اُِـعى  ئ  تزاظج اُرتًُب اُِـىٌّ ُجاسخسي اُداػ اإلشازاحا أّٓ 

ًٔا - ٌّالٓؼطً اُ ئَِّٕئذ ّ   ظُام انىهق؛ ٌالاُ ُّجاُطظس ئ  ػِٔ ُّجّ(، كود أشاز ئ  أو1714ح    ر)طٍ. از. ك 

، ُّعج ، وانؼظُّٔجاُصعىد  -طىاٗتعها   ٌعَّ ة َّعج ، وػِعً اُدزاظعج اُِـى  ُّجذى جمٔىػج ٓسًتج ٓعٖ اُؼالهعاح اُععُاه    -َسي ك ر

ٔاح ةعُام ٌِدسةظ اُ إَْٔدب  َّجدؼاجل ٌٓىٗاذتا ذرا   ئعاز ظُاهها انطاظب. كاُدزاظج اُِـى إَْٔ -َّجواُطؼى ُّجواُدالُ

ن ٓعٖ اسػعدار َذعداخَ ٓعغ ظعُاهاح      عّع ػِعً وكعن ظعُام ٓط    دعذّْ  اُذؼَُِ اُداليلّ ُّجػِٔ إَِّانىهق اُرٌ دست كُه، ُرا ك

                                           
 .224-222َطظس0 ٌُِٓاكُذ؛0  (1)
ج؛ ٓط ىزاح طآؼج انِي ظعؼىت؛ اُسَعال؛ ت.ط؛   د شَات ًتّاح اُذعاةن واُذغىز؛ دسزتج ت. أّ، ٓدازض اُِعاُّٗ(طلسٌ)َطظس0 ظآعىٕ  (3)

 . 191ذع؛ 1419
 .199انصدز ٗلعه؛ (2)
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ػدار انىاهعق  ئ َذّْ هاُرٌ ةداخِ ، وذى اإلعاز اُؼاَّّىصق ةاُعُام اُشوا ّ خمذِلج دطذٍٔ   جمٔىػها ئ  ظُام ػاّّ

 .(1)َّجاُِـى

 ٌَشع  ٓا ذى ئالّ ـجُِاظذؼٔاٍ ا إََّٔ ، سٗه َسيٍّكؼِ ًٍّٓال  ظُام  ـجُِػطد ك ر ذى تزاظج ا ـجُِئذٕ ٓىضىع ا 

وةُعإ   ،ٌّػطدا َوعىّ ػِعً أظعاض حتدَعد ػطاصعس اُط عاط اُِـعى        ـجُِٓطهض تزاظج ا إَِّ، ُرا كُّجٖٓ أشٌاٍ احلُاث اإلٗعاٗ

ر ذعرا اُؼالهعاح   ْ كع  ػالهاده   ظِعِج ٖٓ انعذىَاح انذٌآِج دٌ ق ػٖ اُؼالهاح انذتاتُج كُٔعا ةُطعها، وهعد هعّع    

 ػًِ ٗىػني0

 ذاده؛ وذٍ ػًِ ٗىػني0 ٌّةني ػطاصس احلدر اُِـى ُّج0ٍ ػالهاح تاخِاسوّ

 تث. ؼدّٓذ ُّجةني ػطاصس أو وػداح اُرتًُب، وٓدزوظج ػًِ وكن ٓعذىَاح حتُِِ ُّج. ػالهاح أكو1

ت ُذؼغعٍ هُٔعا   اِخعس   ئععاز ٗظعاّ اعدّ     س ٓطها اعَّ طصػ ًَّ اُيت حيَّ َّجُِٔلستاح أو اُىػداح اُِـى ُّج. ػالهاح زأظ3

 تث ُؼطاصس اُرتًُب. ادّ

 وذٍ ػًِ ٗىػني0  ؛ٌّكُه احلدر اُِـى   ئعاز اُعُام اُرٌ َذّْ ُّجواِخس0 ػالهاح خازط

 تث.أو رتسده احملدّ ٌٍِّّٓغ دأس ا اُ ُّج  ادصاُه ةانٌىٗاح ؿ  اُِلظ طصّ. ا1ُ

ج   ظععُام ٔععاح(. وٌٓىٗععاح خاصّععٌِٔععاح، أو اُؼتععازاح، أو أطععصاء اٌُِ)اُ طصّةععني أطععصاء اُعع ُّععج. ػالهععاح حت3ُِِ

 .(3)، أو أػدار(أشخاصانىهق ٗلعه )أشُاء، أو 

ذععرا  ئَِّٕ ،ا الشععي كُععهانؼاصععسث، وممّعع ُّجطصّععاُ َّععجٓذععه اُدزاظععاح اُِـىدتععدو ازاء كعع ر ذععرا أهععسا ئ  ٓععا هدّ  

  ظُام ٓىهلها، ػِعً اُعسؿْ    ُّجاح اُِلظٗلعه مل َوْ ةدزاظج جمَٔ اُؼُِّٔ ك ر إََّٔ اُدزاظاح أكاتح ٖٓ ازاء ك ر، ئالّ

 .(1)ُِّـج ٍّاُصىد َ اُرتًُص ػًِ اُطظاّ ػًِ اُوُاّ مبشَ ذرا اُدزاظاح، وكضّ ـجُِه ػِٔاء آٖ ػشّ

                                           
 . 114 ؛1774اح؛ تَىإ انغتىػاح ا آؼُج؛ ا صائس؛ ت.ط؛َطظس0 ػعاٍٗ )أستد(؛ ٓتاػز   اُِعاُّٗ (1)

 . 234-232؛ 1774؛ تاز اُطٔس ُِغتاػج؛ اُواذسث؛ ت. ط؛ ُِـجد ػعٖ(؛ ٓدخَ ئ  ػِْ اَطظس0 ػتد اُؼصَص )اُدًذىز أّ (3)
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 ٌّاُِـعى ا تزاظعج اُتطعاء   واطعاءح ااوُذعإ أخسَعإ أزات صعاػت     ا   انسػِج اُعيت دِعخ ذعادني احملعاوُذني،    أّٓ 

)شَُِؾ ظاةُيت ذازَط(، اُعرٌ   اسٓ ًٍّ ٌّانٌذىا هاّ هبا اُؼامل اُِـى طصّواصغاا؛ اظذطدح احملاوُج اسو  ئ  اُ طصُِّ

ٓعه  اُعرٌ هدّ  ُّعج اسً ر ٖٓ ا ِٔج، ٓؼذٔدا   ذُعي ػِعً ٓتعدأ اُذىشَؼ    َّجَ اُتطً اُِـىحيِّ إَْٔػاوٍ   ًذاةه )حتَُِ اصغاا( 

ةاا ٓطها ػًِ هععْ   ًَّّ ػًِ جمٔىػج أةىاا، َ ذَٔ ٌالدصطُق أهعاّ اُ ُّجٌٓاٗئػًِ  أظاظا، وانت  جُِّـ  تزاظذه 

 .(3)ّ؛ كٔشال ذطاى ةاا ُِصلاح، واخس ُألاماء.. وذٌراٌالٖٓ أهعاّ اُ

 ُّعج ًآعَ، ٌُِ عق ػعٖ ػِٔ    ٗعصّ ةطظعاع ػِعً    ٍّدغتُن اُذؼُِعَ اُذعىشَؼ   ُّجَ   ذازَط   ًذاةه ذرا ئ  ئٌٓاٗ

ذرا اُتطاء َسدتظ ةعسواةظ ٓطعها اُضعٔائس، واُتعدائَ، وذعرا ةعدوزذا دعسدتظ ةلؼعىي          ئَِّٕا ِٔج، و ُجةطاء أػًِ ٓسدتج ٖٓ ةط

االزدتاط ةني  إََّٔئال … ٓعذوِج ػٖ انؼطً ُّجا َٔ احملُغج، واُساةظ اسظاض ةُطها ذى انؼطً؛ ئذ "ُُط ُِظَٔ ةطُج دىشَؼ

 ُّجٌٌِٓععإ ً ععق ذععرا اُتطُععج اُ عع ه ةاإلأَٗ ععّ، وعانععا ٌععالا ػطععدٓا ٗطظععس ئ  دععساةظ اُوانؼطععً َصععتغ أًشععس ادعععاػ ـععجُِا

 .  (2)واٍ"ّ كهٍ ةغسَوج أو أخسي ٓسدتغج مبؼطً ٓا َ ٌال(   اُُّج)اُذىشَؼ

اهلدف ٓعٖ اُذؼُِعَ ذعى ئكعسات وػعداح       إَََّٔ   ذازَط ئ   ،كٌسده ذرا إلَضاعٓه و  حتُِِه ُِٔشاٍ اُرٌ هدّ

كؼعب؛ ئذ ديٌٖ ُِٔسء  طصّا جمٔىػج دٌاكإاح َعسٌ ٓلؼىهلا   اُدٌىٕ ٓذ اهبج، سهنّ إَْٔ هلا ه ُُطأَٗ ك ج، ٓغ ٓذٌا ٗصّ

ه أَٗ ع  ٓذٔاسِج. وَعسي  َّجٔا ٖٓ ةُ ج ُـىٔالٕ انؼطً ٗلعه، ةَ سهنّحتٔا هنىٌ، ُُط ُطصَّشتخ وطىت دٌاكإ ةني زتِذني   اُ إَْٔ

 .(4)ٓذغاةن َ ةطاءب ذرا اُذٌاكإاح ٌَىٕ ُِظٔمبىط

                                                                                                                                        
اا؛ دسزتج ؿُداء ػٍِ أد؛  ز تةِىّ ػايل   اُرتزتج، ٓغتىع ػًِ اُِج اٌُادتج؛ طآؼعج  َطظس0 ًىُذهازت )ٓاٌُىمل(؛ ٓدخَ ئ  حتَُِ اصغ (1)

 . 12؛ 3441ةـدات؛ 
 . 12َطظس0 ًىُذهازت؛  (3)
 . 173-171  اُوسٕ اُؼ سَٖ؛  ُِـجٓىٗني0 دازَع ػِْ ا (2)
 . 14-12ًىُذهازت،  (4)
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أهنععا مل دععإت ئ  ٗذععائض كؼاُععج  -تزًٔععا َععسي ًىُذععها-ازَط ذععرا مل دِععن ةععاال ٓععٖ ٓؼاصععسَه، واُعععتب ذعع ااوُععج

. وهعد اػعرتف ذعازَط ٗلععه     اصعسك   آٌُِّا ذى كىم ٓسدتج ا ِٔج حتِعُال شع   ًَّز حتَُِ دعذؼن االذذٔاّ، وًرُي دؼرّ

الظَ زتَ ٖٓ ٗىع ٓؼعني، "كاُوُعد ػِعً ٓعا ذعى كعىم ا ِٔعج ٓععأُج         ّ   ضىء ٓصغِؼاح ظٌالةاظذؼاُج وصق ةطً اُ

 . (1)" اُدالُج ْاُطؼى، وال ديٌٖ وصق دطظُٔاذتا وظالظِها ئال   ضىء ػِ ال ختصّ ُّجأظِىة

، ئذ زأي ٓعٖ انٌٔعٖ   ُُِّـعج ٓعه   تزاظعذه   اُعرٌ هدّ  ُّجااوُج ذازَط ذرا مل ختسص ػٖ ٓتدأ اُذىشَؼ ئَِّٕٖٓ اُىاضغ 

ٓعا طؼعَ عسػعه ذعرا      ذعى ، وَّعج ث اُِـىُِٔعاتّ  ٌٍِّػِعً أظعاض دصعطُق شع     -اسًع ر ٓعٖ ا ِٔعج   - َّعج ُىػداح اُِـىدىشَغ ا

/  ُّجٌِاذذٔآعه ػِعً اُؼالهعاح اُ ع     َّص ط ، وزًًّاكُا  اذذٔآا طصُِّ ُّجؿآضا وصؼب اُذغتُن، ئذ مل َىٍ اُىػدث اُدالُ

 .َّجاُطؼى

، ٌَا( ئ  اُذؼُِععَ اُععداليلّاواُذععه )اُتُععغ واُ ععساء   ظعع ٗوػِععً اُؼٌععط ٓععٖ ذععازَط، اظععذطد )ُٓذ ععَُ(   ٓ

ّ الٌت ةاُذلصععَُ ػطاصععس اُعععُام انذؼِوععج ةععاُ   ج ةاُعععُام، ُععرا كوععد ػععدّ  ٓؼذٔععدا   ذُععي ػِععً ازاء )كعع ر( اصاصّعع   

ك عج  انسػِعج   خاُصعج. ًٔعا ػعدّ    ُّعج اُتُغ واُ عساء ػِعً ٓساػعَ، وػِعً وكعن ٓؼعاَ  تالُ       ُّجْ ػِٔوان ازًني كُه. وهعّ

، وذعٍ؛ ٓعصاتاح اُععىم،    ٌُِّذؼآعَ اُذظعاز   ُّجا، ووصعق سعالر ك عاح زئُعع    ٖ دسهُٔهعا دعِععال شٓطُّع   ال َذضعّٔ  َّججتسَد

طلذا اُل عذني اُشاُٗعج واُشاُشعج ص ع     إََّٔوٓؼعآالح اُتُعغ   اُعدًاًني. وػِعً اُعسؿْ ٓعٖ         اسخعسي  َّعج وٓؼآالح اُعىم اُذظاز

 ط اِدُج0اًهٔا   انساػَ اصٔرتشااػذٔاتا ػًِ 

 . ُّج. اُذؼ1

 . االظذؼالّ ػٖ اُ ٍء انؼسول ُِتُغ. 3

 . كؼص اُ ٍء انؼسول ُِتُغ.2

 . انعاوٓج.4

 .ٍّ. اُوساز اُطهائ1

                                           
 . 14ًىُذهازت؛    (1)
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لهْ انسػِذعإ  عا، ئذ هعد ال دظهعس انسػِذعإ اسو  واُشاُٗعج، وهعد دع      ٓشاُُّع  ذرا اُتطاء َؼعدّ  إََّٔ -هازتذَسي ًىُ- 

-ممُعصث   َّعج اُيت دست ضٔطها، ال مبؼامل ُـى ُّجصح ةاُلاػُِّٓ كخ انساػَ زتُؼها و سّّ. ُرا كود ػ ًالاُشاُشج واصآعج ٖٓ توٕ 

. وهد هاّ ُٓذ َُ ةىصق ٓساػعَ اُتُعغ واُ عساء    -ان رتٌ ةاُؼتازث )ًْ اُعؼس؟( ذدئهاةاظذشطاء انسػِج اُساةؼج اُيت َت

 .  (1)اُتُغ واُ ساء ُّجا الشٓج   ػِٔت وًأهنّستّعازاح اُيت دّ أٓشِج سٗىاع ٖٓ أشتاا ا َٔ واُؼتهدّ إََّٔا، ةُـىَّ

اُعيت   َّعج ًعإ َلذوعد ئ  وصعق اُتطعً اُِـى     ٌّحتُِِعه اُِـعى   إََّٔػُِعه   رَخ ع ااوُج ُٓذ َُ مل دعِْ ٖٓ االٗذوات، كود أُ 

 .(3)، ئال   اُوَُِ اُطاتزَّجمل ٌَٖ مبصغِؼاح ُـى َّجالح اُذظازٓوصله ُِٔؼا إََّٔدذظاوش ػدوت ا ِٔج انلستث. ًٔا 

، -أو اصغعاا  طصّاُع -ذرا أةسش احملاوالح اُيت أزاتح جتاوش ػدوت ا ِٔج واالٗذواٍ ئ  اُىػداح اسًع ر ٓطعها    

هبععا  خهآعع ئشععازاحذطععاى اععاوالح أو  ئَِّٕئذ ؛ َّععج  ذععرا احلوععَ ٓععٖ اُدزاظععاح اُِـى طععصءا ٓععٖ اععاوالح أو  اُععيت دؼععدّ

ػِعً  ، كوعد طؼِعها   ُّجطصّع   دصطُله نساػَ دغىز اُدزاظاح اُ (2)(طساٗد ةى ئُُها )تٌ أشازني، ىَّخسي ٖٓ اُِـجمٔىػج أُ

اح ٓطه؛ وكضال ُاح اُوسٕ اناضٍ وػذً أواخس اُعذُطُ؛ دتدأ انسػِج اسو  ٓغ سالسُطُّجج  دوت شٓطسالر ٓساػَ ػآّ

وًىظعع و، وأوُععداٍ، وًععازُني، وظععالٓا ًععاشاًى،   ، وةععىذِس، وةاَععي، ٕجنازتئػععٖ ٓععا ذًسٗععا ًاٗععخ ذطععاى اععاوالح ُععع)  

أصعؼاهبا   إََّٔ، واُعتب    ذُي َؼىت ئ   ٌّني مل دإسس   ٓع ث اُدزض اُِـىازاء ذإالء اُِـىَّ إََّٔ َ؛( ئالَّطسوذازدتإ، وكا

 . طصّٖ تزاظج اُساف ػٗصي ئ  اال  اُطظس ئ  اُىػداح اُصـسي وا َٔ مما أتّ ٌٔىااهن ئذاجتهىا اجتاذا ٓؼاًعا؛ 

اح ٓعا وزاء  ُّني ػعىٍ كٌعسث )ُععاٗ   َّ( ػعني اُذوعخ ازاء جمٔىػعج ٓعٖ اُِـعى     1717دأ ةاُؼعاّ ) تأٓا انسػِج اُشاُٗج كذ 

صح تزاظعاح  واخعسوٕ(. وزًّع  …ػعٖ، وةاُُي ُّج، وةاَي، وًسديص، وتَي، وذازكُض، وزهقا ِٔج( ٓطهْ )ذاَدوُ

هْ أتزًعىا  طع . ٌُطصّ، ُرا اظعذؼازوا هىاػعد ا ِٔعج   دغتُوعاذتْ ػِعً اُع      ُّجىاُجمٔىػج ٖٓ ا َٔ انذ طصّاُ إََّٔذإالء ػًِ 

                                           
 . 11-11َطظس0 ًىُذهازت؛   (1)
 . 17-11َطظس0 انصدز ٗلعه؛   (3)

  .17-14؛ 1777، اُواذسث، 1إ؛ ػامل اٌُذب، طاّ ػعّواصغاا واإلطساء؛ دسزتج ت. دتّ طصّتٌ ةىطساٗد )زوةسح(؛ اَُطظس0  (2)
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 طصّوػعدث اُع   إََّٔاُؼوتج اُيت ةوُعخ ٓاسِعج ذعٍ     إََّٔ ؛ ئالّطصّج   اُصاح انهُّّٔانٔ َّجٖ ٖٓ زؤذرا االجتاا ال ديٌّ إََّٔكُٔا ةؼد 

 خ ؿآضج.ظِّ

( ًاٗخ ة  ا نسػِج طدَدث ةدَِج نا ظعتوها   ػوعَ اُدزاظعاح    1793اُيت ةدأح   اُؼاّ ) ا انسػِج اُشاُشج أّٓ 

ػِعً   ُّجانتط َّجا ًاٗخ ٓساطؼج ُِطظسَاح اُودديج، وطاءح انإُلاح ا دَدث ٗودا سظط اُدزاظاح اُطؼىأًشس ممّ ،َّجاُِـى

ِ ٕوططعد  ا ِٔج، كأتح ئ  ٓورتػاح ةأكٌعاز طدَعدث؛ وأةعسش ٓعٖ ًذعب ذعرا انإُلعاح ذعْ )ةُذعى ، وًىٗعى،           ، س، وتزَعع

 دح(. ُوكاٗداَي، وذي

اح ُاُِعععاٗ أػِطععخانسدتغععج ةععاُؼِىّ اسخععسي، كوععد   ـععجُِاخععس   جمععاالح ػِععىّ ا   شععهدح دغععىزا احلوتععج ذععرا 

تاخعَ   ٍّئ  ضعسوزث اُذلاػعَ االطذٔعاػ    وأشعازح ٓؼازضذها ُِذظسَداح اُودديج ؿ  انسدتغعج مبىهعق ٓعا،     جُّاالطذٔاػ

  .َّجىا ٔاػج اُِـ

ػِٔعاء   . ًٔا اظذوسّ  احلاظب اِيلّ ُّجاإلٗعاٗ ـجُِاااًاث  ُّجٓغاُب ػِٔ ـِىٕ ةاحلاظب اِيلّذ واطه ان ًٔا

، طصًّاٗخ اُعداكغ اسًع ر   جمعاٍ دغعىز ػِعْ ُـعج اُع        ُّجذرا انغاُب واُذغىزاح اُؼِٔ ًَّاُطلط ػًِ تزاظاح اُراًسث. 

اح اُععيت ُّع ج ةاُؼِٔا ٓهذّٔععذى أًع ر ٓععٖ جمعست وصععق ةطُعاح ا ٔععَ، سهنّع    ذععرا اُؼِعىّ دعععؼً ئ  حتوُعن ٓععا   ئَِّٕكٔعٖ اُىاضعغ   

 .  ُّجاإلٗعاٗ ـجُِن اظذؼٔاٍ اةىاظغذها َذؼوّ

ا هعد  ػٍ أٗطّع   اُؼصعس احلعدَز، وهعد ٓسزٗعا ػُِهعا ٓعسوزا ظعسَؼا، وال ٗعّد         َّعج أةعسش اُذغعىزاح اُِـى  ذعٍ   ذعرا  ُؼَّ 

اُذغعىزاح   والظعُّٔا  -ث   دغىزذعا، ظعىاء دِعي اُعيت دذطعاوٍ ا ِٔعج      ٓععذٔس  َّجدطاوُطاذا زتُؼا، ئذ ٓا شاُخ اُتؼىر اُِـى

تث ؼعدّ ع ػطها ٖٓ تزاظاح دطاوُخ ا ىاٗعب انذ وٓا دلسّ طصّأو دِي اُيت دطاوُخ اُ -ُّجاُذؼىَِ َّجاُذىُُد َّجانعذٔسث   اُطظس

 . ـجُِؼٔاٍ ااُـاَج ٖٓ اظذ ؼدّاُيت دُ ُّجاُذىاصِ ُّجأو ةاُؼِٔ ٍأو ةانذِوّ طصّانذؼِوج ةاُ
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ىس طنـٜسْ ٟس٢   ٌّٔى٣خ اذل رل٠ٌهش ٗزريس ٢ٟ حٛظوَِّخص حٛيت طو٘سْ ًؿيسخص ٣لسَ ٟظوسيّ     ى ٜٛنضّححليّغ ه٢ ِٟيٌٝ زليّ 

رليٌٍ هيى ٟس٢ حدلئٓٔسخص ا حمظ٠سن    " ٌٛش- ُٔي حٍطزؾ كيٌٍ ٟظـٜق حٛنضّ ش ّٛ٘ٚسّش ًحٛرتح٠ٗخص حدلوَُْخص حَِّّٛ٘حدلَؿوّْ

كْغ ىِ ًْٜٓش ٛظـخًُ ػوَ حٌٛحَٗس ًُوٚ حٛس٢ِٟ  ُْظوسٌ حدلِٜسٌف كْسِح ا     ًطـٌٍىخ؛ أًذلخ كيٌٍ حٛ٘ظخرش ٢ٟ  حٛزشَُّ

 - (1)"رٌؿٌىه ُْورتّ حٛوظٌٍ حِٛؼخء ًّٔظّٔٚ

 

-  
 
  املىروثيف  مفهىم النص

 
:العربي  

 

حٛنلسَ ا ٟسخ أًٍىطسو حدلوـ٠سخص      خىس؛ ُٜسٌ ؿٜنس  ش ٟس٢ حدلِسخىْٞ ًحص حٛسي  ص حدلظوسيّ    سّحٛوَرْ ا حٛؼٔخُش ِٟيٌٝ حٛنضّ ّويّ

   ٟس٢ ى١ً ححلسيّغ هس٢ حدلونسَ ح طسـ كِّ     ٜٛسنضّ  ص ص( ٌٛؿسي٣خىخ طسيًٍ ا ُٜسٖ حدلونسَ حٌٜٛسٌُّ       ١س )ٛوَرْش زبض ٟخىّح

حٛٔسَن١/   ٓسٌٙ حِٛٔيسخء/ ٣سضّ   "ىس( ا ٛٔسخ١ حٛوسَد؛ اً ّٔسٌٙ/    711رْٔـش ٗخٛيت ٣َحىخ هني حر٢ ٟنلٌٍ )ص اشخٍحص ا ّ ٠ٜٜ٘ٛش 

  - (2)"٢ حألك٘خٝهْٜو ٟ ِٛلي٠خكخىَ  حٛٔنش  أُ ٟخ ّيّٙ ٣ًضّ

 ش طيًٍ كٌٙ زلٌٍ حٛزْخ١ ًحٛليسٌٍ ًح ٍطِسخم  ُسخٛنضّ   ا حدلوـ٠خص حٛوَرّْ ٟخىس )١ ص ص( ٢ٟ ٟوخ٣ِ حألًٜذ حألهّٞ 

ي وس ٔحٛسيت ط  ش  ًحدلنظّس …خ  أُ ٍُوظسو  ٣ظظض ححليّغ اذل ُ ١ ٣ظّ"ىس( ىٌ حَُٛن ًحٛليٌٍ  ٌّٔٙ 175)ص هني حَِٛحىْيُّ

ٍ ٟس٢ رس    رت  أُ طٔوسي هْٜيسخ أً طشسٍَ ٛس    نضّسىسِ طس  ش  ًٔويىخ هَٜ حدلنظّس طحٛوًَّ أُ  ًحدلخشـش طنضّ …هْٜيخ حٛوًَّ

                                      
 - 12؛1993رريًص   ؛1؛ ؽِّحٛوَر خ؛ حدلَِٗ حٛؼٔخاّ  حبغ ا ٟخ ١ٌّ٘ رو حدلٌِٜف ٣ظّح٣ِٛخى )حألُىَ(؛ ٣ْٔؾ حٛنضّ (1)
 - 98 . ١7 ص ص(؛ٟخىس )؛ 1968ر٢ َٟ٘ٝ(؛ ٛٔخ١ حٛوَد؛ ىحٍ طخىٍ؛ ى ؽ؛ رريًص  زل٠ّيٙ حٛي٢ّ حر٢ ٟنلٌٍ )طبخ (2)
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هس٢ ؿَّسْ ٜٓٔسٜش     أطسٜو هخىطسو اذل  ا  ٌؿسذ ُّ  حٛسنضّ   م؛ َُُسن ٍطِسخ ىسٌ حَُٛسن ًح    ٟونسَ حٛسنضّ   ىٌح أ٢َّ١َ ٢ٟ ّظزّْ- (1)"حٛنٔخء

 -(2)" ٛلزْش ؿْيىخ ٍُوظوض ح٣ظّ"ًٟنو أّؼخ   ش ٟ٘خ١ َٟطِن ربْٜ هْٜيخ حٛوًَّ ٛرتًٍٍحطو- ًحدلنظّ

٣ًظظسض  "حٛنخٓسش  ٓسظوَحؽ أٓظسَ ٓسريىخ      أّؼخ ىٌ ٟنظيَ حٛشسِء ًرٜسٌى أٓظسخه  ًٟنسو كسغّ      ٢ًٟ ٟوخ٣ِ حٛنضّ 

أُ اًح رٌٜسض   ؛ححلٔسخّ ُخٛوظسزش أًذل   حٛنٔسخء ٣سضّ   رٜسي شسِء/ ٟنظسيخه  ًا ححلسيّغ )اًح     ٗسّٚ  ٣ًضّ …٣خٓيت؛ ٍُوظيخ ا حٛٔري

- ًٟنسو أّؼسخ حٓظٔظسخء ٟٔسؤٛش     (3)" ًحٌٛخّسش  حإلىٍحٕ٘رب ُخٛوظزش أًذل ذبخ ٢ٟ حألٝ  َّّي رسٌٖٛ  َ اذل أ١ طيهٚ ا حٌٛظًّخّش حٛ

ٟسخ ًٍُ هس٢   " ن ٛزٌٜى حٌٛخّش ًٟنو   ُخ ٓظٔظخء ىنخ حٛظظزّ(4)" ٟخ هنيه أُ حٓظٔظخه ّٔخٙ ٣ضّ "حَٛؿٚ كظَ ّٔظوَؽ ٟخ هنيه 

 - (5)"رظوهٌّ رظو؛ أُ   حٓظٔظِ هْٜو ا ّهٌّ يح ا ّهز ِ   أ٣خصّسّس٣بك٣ًٌٍِ ُحو ٓخٙ/ ٌّٔٙ حجلزخٍ/ سس٣ّأٗوذ 

 ٗسسو اًح ىسسّٞػزسسخص حٛسسزوري ٍٗزظْسو ا حألٍع ًزبَّ اًحٛنظنظسش/  "ححلَٗسسش ًحٛظلَّسسٖ/ ّٔسٌٙ حخلْٜسسٚ/   ًٟس٢ ٟوسسخ٣ِ حٛسنضّ   

 خ حدلظسخم ٣ظّس   ٣ًسضّ "- ٢ًٟ ٟوخ٣ْو أّؼخ حٛرتحٗٞ ًؿوٚ روغ حٛشِء هٜسَ روؼسو   (6)"ٗظو٣ًظنظض حٛشِء  كَّ …رخٛنيٌع

ٝ     ًح٣سظضّ "- ٢ًٟ ٟوخ٣ْو ح ٓسظٌحء ًح ٓسظٔخٟش   (7)" ؿوٚ روؼو هَٜ روغ ًٟس٢   -(8)"حٛشسِء ًح٣ظظسذ  اًح حٓسظٌٍ ًحٓسظٔخ

                                      
) ١    ٟخىس 1984  ىحٍ حٛشئ١ً حٛؼٔخُْش  رٌيحى  ً ى- ارَحىْٞ حٛٔخَٟحثِّ ر٢ أظبي(؛ ٗظخد حٛو   زبْْٔ ى- ٟييُ حدلوًِِّٟ حخلْٜٚ) حَِٛحىْيُّ (1)

 - 86,87. 7؛ ص ص(
 - 97 . 7 خىس ) ١ ص ص(؛حر٢ ٟنلٌٍ/ ٟ (2)
 -86,87 . 7 حَِٛحىْيُ/ ٟخىس )١ ص ص(؛  (3)
 -87 . 7؛حدلظيٍ ٣ِٔو/ ٟخىس )١ ص ص( (4)
  رريًص  1هٌع َٟهذ ًنه٢َّ  ىحٍ اكْخء حٛرتحع حٛوَرِ  ؽ زل٠ّيذ حٌٜٛش  اهيحى ًاشَحٍ ّّر٢ أظبي(  صبٌ زل٠ّي)حرٌ ٟنظٌٍ  حألُىَُّ (5)

 - 12.83؛2001
 - 87 . 7ٟخىس )١ ص ص(؛ حَِٛحىْيُ/  (6)
 -97.  7 حر٢ ٟنلٌٍ/ ٟخىس ) ١ ص ص(؛ (7)
 - 117 .12حألُىَُ/  (8)
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ًؿسخء ا  - (1)"حٛظوسْ  هٜسَ حٛشسِء    حٛظٌْٓسَ  ًحٛسنضّ   اذل حَٛثْْ حألٗسرب  ًحٛسنضّ   ىخحإلٓن حٛنضّ"ُس َٟوخ٣ْو حٛظوْ  ًحٛظٌْٓ

ش ًحٛي ٛسش  ٜسش رس  حٛي ٛسش ححلٔسّْ    ىس ٟظنّٔى  ص ٟظوسيّ  ٜٛسنضّ  أ١ََّ ٝخ طٔسيّ ٢ شلّس ظزسّْ ّ -(2)"َ ذظّس يح ٣ُُ ١ ّْٓ ض٣ًَُّ" أٓخّ حٛز ًش

ى ذلـسسخص حٌٜٛسسش ًرٔسسزذ طوسسيّأ  حٛزخهسسغ ٟسس٢ ًٍحء طنٔسسٚ حدلِسسَىس ىسسٌ ًٍَٟىسسخ هسسرب َٟحكسسٚ حٛظـسسٌٍ حٛسسي رلّ    ش- ًٛوسسّّٚسسسّحدلونٌ

 أ١ََّ ( ٟس٢ 291ُ ىسٌح حٛٔسٌٙ  ٓسٌٙ ػوٜسذ )ص    ٌٍ  ًّوسِّ ( ىسِ حٛ٘شسَ ًحٛليس   حٌٛحكيس- ًطزٔسَ حٛي ٛسش حدلشسرتٗش دلِسَىس )٣سضّ     

 -  (3)"  ُيٌ ٣ضّ ًاكيخٍطزْ   ٟليَ ُيٌ ٟنظٌص  ًّٗٚ   ًًّٗٚاكيخٍٗشَ  حٛنضّ"

َ رلسخ ص حٛوٜسٌٝ شبنليسخ ى  ص أ   ِٟسَىس رس     شسّح٣ظٔخٙ أّ ١ّبُ  (٠ٜ٘ٛش )٣ضّ خ ححليّغ ه٢ حدلونَ ح طـ كِّّٟأ  ٍ هس

ّ    ًٓسي طزظوس   ٓسي طٔسرتد ٟس٢ ى ٛظسيخ حٌٌّٜٛسشّ      حٛسسٌُ  ًححلٔسٚ حدلوسَاّ   ُْسو   حٛسٌُ ًٍىص  ي هنسيخ  ىسسٌه حٛسي  ص هخػسوش ٜٛٔسْخ

ُٔي زبٌٛسض   ,شحِٛٔو ًهٜٞ حألطٌٙ هخطّ ,ش ( حٛيت حٓظو٠ٜض ا ْٟيح١ حٛوٌٜٝ حٛيّنّّْظزنخىخ- ٢ًٟ ىٌه حدلَِىحص ٠ٜٗش )٣ضّ

ش أهسٍَ  و اذل رْسخ١ نهسَ  ًًٛسٖ رخدلٔخ٣ٍسش رؤظلسخؽ ى ّْٛس      ٢ رٌحطو حٌٛحػق ًػٌكخ   ػلظخؽ ٟوس ّشري اذل حٛزّْ رلّٟظـٜق ى "اذل 

ش طشسرتٕ ا ؿخ٣سذ ٗسزري    ٢  ُيسٌه حٛي ٛسش ح طسـ كّْ   ١ً ىٌ حٌٛحػق حٛزسّْ ا ٛنضُّخ -(4)"زبظخؽ اذل رْخ١ ًشَف ٟٔظٜٔ  هنيخ

ًىسِ ٟسيحٍ ًًٍى ح٠ٜ٘ٛسش      (5)"ّٚأً ٟخ   ّظل٠ٚ حٛظؤً حٟونَ ًحكي ٟخ   ػلظ٠ٚ ا ّ"طشري اذل  ش  حٛيتٟنيخ ٟن ى ٛش ح٠ٜ٘ٛش حٌٌّّٜٛ

 ا ٗظذ حِٛٔو ًحألطٌٙ-

ٟٔسسظٌنَ ٟنسسو رخٛظنِّسسٚ هسس٢ "و سسسسّرؤ٣ كسس  ّظسسَ حٛسسنضّ ىسسس( ّشسسري اذل ىسسٌح حدلونسسَ ح طسسـ ك204ِّ)ص حٛشسسخُوِّ

ٙ    حهللش ؿٜذ حٛوٜٞ دبخ أ٣سِٙ  سّكيّؼو ه٢ أمهْ ئٟخرٚ ح ٓظنزخؽ هن ًصليه ّؼن حٛنضّ (6)"حٛظِٔري  َُّْلُس "  ا ٗظخرسو حٛوِّسِ؛ ّٔسٌ

                                      
 - 116 .12/ حألُىَُّ(1)
 - 962 ؛1960حٛٔخىَس  ؛ى ؽ ؛ىحٍ ًٟـخرن حٛشوذ ؛حٛز ًش أٓخّ)حرٌ حٛٔخٓٞ زل٠ٌى ر٢ ه٠َ(؛  حِٛسلشَُّ (2)
 - 1.90؛ 1969 ٟظَ ؛ى ؽ ؛ىحٍ حدلوخٍٍ ؛ىخ١ًٍ زل٠ّيْْ هزي حٛٔ ٝ زبٔ ؛رلخْٛ ػوٜذ؛ػوٜذ )أرٌ حٛوزخّ أظبي ر٢ ػلَْ(  (3)
 - 151 ؛1995حٛيحٍ حٛزْؼخء   ؛1ؽ ؛حٜٛٔـش ححلْْٔٔش؛ حدلَِٗ حٛؼٔخا حٛوَرِ أرٌ ُّي )٣ظَ كخٟي(؛ حٛنضّ (4)
 - 309؛1985 ؛رريًص ؛1ؽ ؛ِّرىحٍ حٛ٘ظخد حٛوَ ؛ُّخٍرْزبْْٔ ى- ارَحىْٞ حأل ؛(؛ حٛظوَِّخصِّر٢ هٜ زل٠ّير٢  ِّ)هٜ حجلَؿخ٣ِّ (5)
 - 14 ؛ى ص ؛ؽ-ى ؛حدل٘ظزش حٛو٠ْٜش؛شخَٗ زل٠ّيَف أظبي ش(؛ حَٛٓخٛش  زبْْٔ ًاىٍّْر٢  زل٠ّي) ِّحٛشخُو (6)
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         ّٚ ش هلل ا هسخٍع ى١ً ؿٜزسو  ًاهس ص حٛنّْس     هَٜ ؿٜزش حٛوٜٞ رٜسٌى ًخّسش ؿيسيىٞ ا ح ٓسظ٘ؼخٍ ٟس٢ ه٠ٜسو  أً حٛظسرب هٜسَ ٗس

ٔسو  خ ًحٓسظي    ًُّ ٢ٟ أىٍٕ هٜسٞ أك٘سخٝ حهلل ا ٗظخرسو ٣ظّس     ١ّبُ"ًٌّٔٙ ا ٌٟػن نهَ  -(1)"خ ًحٓظنزخؿخحٓظيٍحٕ ه٠ٜو/ ٣ظّ

ًا ٗ ٟو ه٢ حٌٛؿٌه حٛيت أرسخ١ حهلل طوسخذل خلٜٔسو ا ٗظخرسو      -(2)" ---رخِٛؼْٜش ا ىّنو ًى٣ْخه و/ ُخُحهلل ٌٜٛٔٙ ًحٛو٠ٚ دبخ هٜٞ ٟن

هْٜيٞ  أ١ََّ خ  ٟؼٚ طبٚ حَِٛحثغ ا٠ُنيخ / ٟخ أ٣خرو خلٜٔو ٣ظّ" اْٛو ا حٛنظٌص حٛٔخرٔش  ٌّٔٙ  أشخٍحٌُٛ  ي ٟونَ حٛنضّصليه ّئّٗ

ح٣ِٛخ ًحخل٠َ ًأٗٚ حدلْظش ًحٛسيٝ ًحلسٞ حخلنِّسَ      حٌِٛحكش ٟخ كيَ ٟنيخ ًٟخ رـ٢  ٣ًضّٝ و كَّسسّخ ًطٌٟخ- ًأ٣ط س ًُٗخس ًكـّ

ٟسخ أشسخٍ طسَحكش اذل حألك٘سخٝ ُيسٌ ٟس٢ حٌٛػسٌف         ىٌ خنى خٛنضُّ- (3)"خ٢ ٣ظّرّْخ  حٌٛػٌء ٢ٟ ًري ًٖٛ شلّ ع٢ ذلٞ َْٗ ًَُرّْ

ٌ     ًح ؿظسيخى  ُسخٛنضّ   ٟوو ح ٓسظنزخؽ دب٘خ١   ّٔزٚ  ِ    ؿسّٚ ًٗسَه   ٟسخ  هٜسَ حِٛسَحثغ ًحػسق ًىس ى١ً  ٟس٢   شسؤ٣و ا ٗظخرسو حٛوِّس

 ححلخؿش ٟوو اذل اّؼخف-

رسخِٛظق ًحٛظشسيّي ىسٌ ا     حٛسنضّ " َ ًححلْٔٔش ًحمخُ ٚ ر  حٛلخىَ ًحدلُِّٔٔي طنّٔ حألطٌْٛ ا هٍَ  خ ِٟيٌٝ حٛنضّأّٟ 

َح خ أً ِّٟٔس ء ٗسخ١ كسخىَح أً ٣ظّس   ش ٓسٌح ٌِٟٜف ِٟيٌٝ حدلونَ ٟس٢ حٛ٘ظسخد ًحٛٔسنّ    ٙ ّٗٚهٍَ حألطٌْٛ  ّـْٜ هَٜ ٟوخ١- حألًّ

ش ٟخ ًٍى ٢ٟ طخكذ حٛشَم ٣ظٌص  ًىٌح حدلونسَ ىسٌ حدلسَحى    هخّٟ خ حهظزخٍح ٟنيٞ ٌٜٛخٛذ  أل١ّخ أً هخطّهخّٟ حكْٔٔش أً رلخُ

 ٟسخٝ حٌٛسِحرلّ  ي ىسٌح حٛٔسٌٙ طٔٔسْٞ حإل   ًّوؼّس -  (4)"ًحٓظؼسخء حٛسنضّ   ًى ٛش حٛسنضّ  حٛنضّ ًاشخٍس رخٛنظٌص ا ٌٓذلٞ هزخٍس حٛنضّ

ّ ػسٞ ِّسَّ  - (5)" رِلسٌحه ًٟؼس٣ٌ٠و   ًػَد ىٌ ٣سضّ  …رِٜلو ًٟنلٌٟو ػَرخ١؛ ػَد ىٌ ٣ضّ" ؛ ُخٛنضّىس( ٜٛنض505ّص)

                                      
 -19/ ِّحٛشخُو(1)
 - 19حدلظيٍ ٣ِٔو/  (2)
 - 21/ ٣ِٔوحدلظيٍ  (3)
رريًص؛  ؛1٘ظزش ٛزنخ١ حٛنخش١ًَ  ؽٟٞ ى- ٍُْْ حٛوـٞ ًنه٢َّ؛ (؛ ٌٌٟٓهش ٗشخٍ حطـ كخص حِٛن١ٌ ًحٛوٌٜٝ؛ طٔيِّّهٜ زل٠ّي) ُّحٛظيخ٣ٌ (4)

1996 /2. 1695,1696- 
 .1؛1993 ؛رريًص ؛3ؽ ؛ًِّٟئٓٔش حٛظخٍّن حٛوَر ِّكْخء حٛرتحع حٛوَرحىحٍ  ؛(؛ حدلٔظظَِ ٢ٟ هٜٞ حألطٌٙزل٠ّير٢  زل٠ّيكخٟي  أرٌ) حٌِٛحرلّ (5)

335 - 
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ىسٌ   خ أ١ ّ٘س١ٌ كسخىَح  ًحٛسنضّ   خ  ًاّٟخ أ١ ١ٌّ٘ ٣ظّاّٟ"ًحٛلخىَ هني كيّؼو ه٢ حِٜٛق حٛيحٙ حٌُٛ ْْٛ دبـ٠ٚ ُيٌ  ر  حٛنضّ

 - (1)" حٌُٛ   ػلظ٠ٚ حٛظؤًّٚ  ًحٛلخىَ ىٌ حٌُٛ ػلظ٠ٜو

 / (2)هَٜ ػ ػش أًؿو؛ ىِ حٛو٠ٜخء  أؿٌٜٔح ِٛق حٛنضّ أ١ََّ و حٓٞ ٟشرتٕ  ًٌَّٗسّرؤ٣ حٛنضّ ػٞ ػليّ 

 ا حٛشَم- اؿ ٓوو   ٟخ٣ن ٢ٟ سسّحٌٜٛش- ًٍَّ أ٣   ًىٌ ٟخ ّـخرْ كيًِّّىٌ ٟخ أؿٜٔو حألٟخٝ حٛشخُو ؛ٙ/ حٛلخىَحألًّ

ش ًٗسسٌح ٓسسخثَ   ػلظ٠سسٚ حٛٔسسظّ ٣سسضّ وسسسس٣ّبهٜسسَ ٓسسَد ً  هٜسسَ روسسي ٗخخل٠ٔسسش ُ    أطسس  حٛؼسسخ٣ِ/ حٛسسٌُ   ّظـسسَّ اْٛسسو حكظ٠سسخٙ 

ِ رخإلػخُش اذل ٟخ ٗخ٣ض ى ٛظو هَٜ ٟونخه ا ىٌه حٛيٍؿش مسّ ّٗٚ "  أ١ََّ هيحى  ًِٛق حَِّٛ   ػلظ٠ٚ ححل٠خٍ ًحٛزوري  ًٍَّحأل

حِٜٛسق حٛسٌُ ِّيسٞ ٟنسو هٜسَ حٛٔـسن ٟونسَ ُيسٌ          ه ّنـْٜ هْٜسو ح ٓسٞ  ُوٜسَ ىسٌح كسيّ     َا حإلػزخص ًحٛنِِ ٟخ  ؿا خ ٟونخه ٣ظّ

 -  ىٌح حٌٛؿو ىٌ حألشيَ رْنيخ أ١ََّ ًٍَّ-  (3)"اذل ٟونخه حدلٔـٌم رو ٣ضّ رخإلػخُش

ّ رس  ىسٌح حٌٛؿسو    ِّسَّ  خ  ػسّٞ ظّس يه ىْٛسٚ هسَؽ هس٢ ٣ٌٗسو ٣    ١ هؼّس بيه ىْٛٚ  ُّ اْٛو حكظ٠خٙ   ّوؼّحٛؼخٛغ/ حِٜٛق حٌُٛ   ّظـَّ

  ًرخٌٛػسن حٛؼخٛسغ أ١     أطس  اْٛسو حكظ٠سخٙ    ّرخٌٛػسن حٛؼسخ٣ِ أ١   ّظـسَّ    ُ٘خ١ شَؽ حٛنضّ" ٔو رٌٔٛوًحٌٛؿو حٛؼخ٣ِ حٌُٛ ٓز

ّ ّ اْٛو حكظ٠خٙ سلظٌص ًىٌ حدلوظؼي ريْٛٚ ً  كـسَ ا  ّظـَّ حإلؿس ّ   هٜسَ ىسٌه حدلوسخ٣ِ حٛؼ ػسش ٛ٘س٢ّ      حٓسٞ حٛسنضّ   اؿس 

 -(4)" شيَ ًه٢ ح شظزخه رخٛلخىَ أرويأحٛؼخ٣ِ أًؿو ً

ٌ      ِّحدلونَ ح طـ ك ٍ أ١ًّرٌح ٣َ  (  ُيسِ طوسا حٛلسخىَ حٛسٌُ       ٠ٜ٘ٛسش )٣سضّ   ُّدل ّزوي ٗسؼريح هس٢ ىحثسَس حدلونسَ حٌٜٛس

 ٢ ىحثسَس ٟس ىسٌح حدلِيسٌٝ رسيأ ؼلسَؽ      أ١ََّ ي ىٌح ح كظ٠سخٙ رسيْٛٚ- ا ّ  ّ اْٛو حكظ٠خٙ ا  رشَؽ أ١ ّوؼّػلظ٠ٚ حٛظؤًّٚ  ًأ١   ّظـَّ

ٌ  حخلظٌص اذل حٛو٠ٌٝ حٌُٛ ّش٠ٚ طبْن ٟخ ً   ( ٜٛسنضّ  ىسس 12-ّ)ص ٍُّى ه٢ طخكذ حٛشَّوش  ٠ًٗخ ٍأّنخ ٢ٟ طوَّسَ حٛظسيخ٣

                                      
 - 384 .1/ ٣ِٔوحدلظيٍ (1)
 - 384,386 .1 ؛حٌِٛحرلّنلَ/  (2)
 - 385,386 .1حدلظيٍ ٣ِٔو/  (3)
 - 386 .1حدلظيٍ ٣ِٔو/ (4)
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خ َ ؾلٚ أّؼخ ححلْٔٔش ًحمخُ هخًّٟحدلِّٔ وو ْٛش٠ٚ ُؼ  ه٢ حٛنضًًّّٓ(1)( ىس1094ص) ُّحٛزٔخء حٌِٛ٘ ِحٌُٛ أهٌه ه٢ أر

 خ- ًهخطّ

 

-  
 
  القافة  ال يف مفهىم النص

 
  :ربي

  
ٚ ّنليٍ  ٌ  حألطس ( ٠ٜٜ٘ٛtextusسش )  ش ٟس٢ حألطسٚ حٛ طسْاّ   ( ا حٛؼٔخُسش حٌَٛرّْس  Texte , Text) ٠ٜ٘ٛسش ٣سضّ   ُّحٌٜٛس

ٙ  ٣ٔسؾ  ( ًّوسا texrere) َِس  ٟسؤهًٌح ٟس٢ حِٛوسٚ حٛ طسْاّ    ؼس ْٓخم حدل أط  حٛنْٔؾ أً حألاًطو ػسٞ ح٣ظٔسٚ ىسٌح    - (2)أً ؿسي

١ ٟس٢  ّظ٘سٌّ  حٛنٔسٚ  ُسبًح ٗسخ١ حٛنٔسْؾ حدلسخىُّ     نش ا ىسٌح  رّْش حٛو ٓ ًا١ّ "ص  ٣ٔـخ ٢ٟ ح٠ٜ٘ٛخ حٌُٛ هيّ اذل حٛنضّ حدلونَ حٌٌُّٜٛ

 -(3)" ١ ٢ٟ ححلًٍَ ًح٠ٜ٘ٛخص حم٠ٌهش رخٛ٘ظخرشّظٌّ٘ حٛنضّ ١ّبُ …حٛٔيٍ ًحٜٛل٠ش ًحدلنٌحٙ

ا  ً ٠ّْٓخح٣َِى رو ا ًٓض ٟظؤهَ  ٌُحٛ( ا رلخٙ هٜٞ حٌٜٛش text) ٠ٜ٘ٛش ٣ضّ ٍِّ هَٜ حدلونَ ح طـ كًٜٛظوَّ 

ٟظٌحْٛش ٢ٟ ح٠ٜ٘ٛخص حدلنـٌٓش ُو  ا حٌٜٛش  ُخٛنظسٌص ٓسي   "و سسّرؤ٣ ٍ حٛنضّخ١( ّوَّشبوش٢َّ- ُس)ىخٍحٛؼٜغ حألهري ٢ٟ ح١َٔٛ حٛ

     - (4)"ٍٓسخٛش ٟسؼ    ٣سضّ  ,  أً ٓـوسش ٟس٢ ٟوٌٜٟسخص    ١ٌ٘ ٣ظْـش طي٢ًّ ه٠سٚ أىرسِّ  طٜش  أً أ١ س ٟٔـّٟنٌٔٛش أً ٟخىّ خط١ٌ٘ ٣ٔو

                                      
رريًص ؛2ؽ ؛ٟئٓٔش حَٛٓخٛش ٣خش١ًَ ؛ُّحدلظَ زل٠ّيى- هي٣خ١ ىًٍّش ً   اهيحى ؛خص)أرٌ حٛزٔخء أٌّد حر٢ ٌَٟٓ(؛ حّْٜٛ٘ ُّّنلَ/ حٌِٛ٘ (1)

 - 908؛ 1998
 ؛1ؽ ؛ٟـخرن ؿخٟوش حدلٜٖ ٓوٌى ؛ِّطَطبش ى- ُخحل ر٢ شزْذ حٛوـ٠ ؛ِّٚ اذل هٜٞ حٌٜٛش حٛنظٟيه ُْيِْـَ؛ّنلَ/ ىخّنو ٢ٟ )ٌُِٛخ٣ؾ( ًىّرت  (2)

 - 4 ؛1999 ؛حَّٛخع
 - 16 ؛1999 ؛  حٛيحٍ حٛزْؼخء1ؽ ؛ِّحٛوَر حدلَِٗ حٛؼٔخاّ ؛(؛ حدلِخىْٞ ٟوخدلزل٠ّيِٟظخف )ى-  (3)

(4)Hartman, R.R. K and F. C. stork; Dictionary of Language and linguistics; Applied Science 

published; London; 1972, p.p. 238.  
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ٜش هس٢ حٌٜٛسخص   ظلظّس ري اذل حٛظِخطْٚ حدلطش  ُزوغ حٛنظٌص ُّٜظلْٜٚ حٌٌّٜٛ ّٛو٠ٚ ٗؤٓخ , ّّا ٣لَ حٌٌٜٛ– حٛنضّ أ١ََّ ًٍَّ

 -(1) خ ٟنو- أً ا ْٟيح١ حٛرتطبش -- ًًريىخٚ حٛظوخٟٚ ٟن حٛنظٌص ؿِءح ٟي٠ّؽلؼّ ٌُٞ حٌٜٛش حٛحدلنَٔػش  أً ا ْٟيح١ طوّٜ

ّٔسرتد ٟس٢ طوَِّسخص حٛس٢ٌّ     حدلي٣ًش  ًىسٌح حٛظوَّسَ    ىٌ ٟنلٌٟش حٛ٘ ٝ  ,ٍشبخ١(خًحبٔذ طوََّ )ى ,١ً ا حٛنضّ 

–ش أٗرب ٢ٟ حجل٠ٜش حٟظيحى ٟظٌحطٚ ٢ٟ ًكيحص ٌٌّّٛ"(  ُخخلـخد ىDiscourseٌ) * (  ًحخلـخدText) ٌٓح ر  حٛنضَُّّ

 -(2)" ,حدلنـٌّ ٟنيخ هخطش

ٌح هـسخد طؼزظسو حٛ٘ظخرسش  ًهٜسَ ىس      خ ٗسّٚ ٣ظّس  ٛنٔسّٞ "ٌٙ ٍّ٘سٌٍ  ر  ٌّٔٙ ٢ ىٌه ح ٟظيحىحص حٌٌّٜٛشُّيٌ طيًّ أٟخ حٛنضّ 

ش طظسؤَٛ ٟس٢ طبسٚ    هٜسَ ٣ٌٗسو ٟي٣ًسش ٗ ّْٟس     ٛ٘س٢ ىسٚ ّٔظظسَ حٛسنضّ    - (3)"…ٜنضّٛحٛظوََّ  ١ٌّ٘ حٛظؼزْض رخٛ٘ظخرش ٟئٓٔخ 

                                      
(1) See: Ibid, 237-238. 

صلي طيحه  ٗزريح  اً حدلوًٍَ رس)زبْٜٚ حخلـخد(   ُّح ربخه حٌٌٜٛ أطلخدهني  ً ٠ّْٓخًحخلـخد   هٜؾ ر  ِٟيٌِٟ حٛنضّ ىنخٕ ضبشّ ّزيً أ١ّ*

خص حدلٔظويٟش ا زبْٜٚ حخلـخد ىِ ًحصبخ ٟٔظو٠ٜش ا زبْٜٚ حٛنظٌص  ُنـي ححليّغ ه٢ ٌّْٖٗٛ حٓٛ  (نضّا طوَِّخص حخلـخد ٟن ٟخ ّوٍَ رس)حٛ

ًحخلـخد ُي٠خ ٟظ ظبخ١ ٠ٗخ    ش حخلـخد  ًٟٔخٝ حخلـخد  ًه ٓخص حٛرتحرؾ ر  ًكيحص حخلـخد-- ًًريىخ ًىنخٕ ٢ٟ   ٍَّ َُٓخ ر  حٛنضّطٌحطّْٜ

 -"أ١ ٌّؿي ا  هرب هـخد نهَ  ً  ّٔظـْن   ا  هـخرخ حألكٌحٙ ٟظ ظبخ ٟن حخلـخد  ًْْٛ حٛنضّ ّٗٚ ا ّلّٚ ُخٛنضّ"ا ٌٓٙ ًٍ ١ رخٍص 

ش  حذلْجش ٜٜٓٔش ىٍحٓخص أىرّْ  ِّ/هري حٛزٔخه زل٠ّي  حدلِيٌٝ ًحدلنلٌٍ؛ طَطبش ى- شّْ  ػ٢٠ ٗظخد نُخّ حٛظنخطّ)ًٍ ١(؛ هٜٞ حٛنضّ رخٍص  

 - 44 ؛1998حدلظَّش حٛوخٟش ٜٛ٘ظخد  ى- ؽ  

 ١ّا"حٌُٛ ٌّٔٙ ُْو/  د١ حخلـخد  ٠ٗخ ا كيّغ حّٔظيٌرل٠ٌهش حٛنظٌص ىِ حٛيت طٌّ٘ ١ّاؿِءح ٢ٟ حخلـخد  ً ًصلي أّؼخ ٢ٟ غلوٚ حٛنضّ 

رتحرؾ ا حخلـخد حجل٠ٚ ط ٟظـخ٣ْ ًٟظنٌم هَٜ حٌٛٔحء  ٠ًٗخ أ١ّ خ  ًطشخٍٕ ا ّٗٚٚ ذبخ حجل٠ٚ ٣ٔٔخ طظخروّْطشّ٘حٛـَّٔش حٛيت  ٢ّوّْ ١ً ٟظـٜقاحخلـخد 

ٟش ا ٣لَّخص )ىّخ١(؛ ٟٔيّ ٟ٘ي٣ًْٚ- لخٟخ"ظٌص أهٍَ ٛظظنن هـخرخ أًٓن ٣٣حٛنظٌص ًحصبخ طرتحرؾ ٌٖٗٛ ٟن  ١ّبخ َِٟىح  ُِٛ٘ طظنن ٣ظّ

 - 31 ؛2001  حٛٔخىَس  1ش  ؽّْحخلـخد  طَطبش ى- هِ حٛي٢ّ امسخهْٚ؛ حدل٘ظزش حألٗخىؽل
(2) Crystal (David); A Dictionary of Linguistics and phonetics; Black well published; (3rd

 ed); 

London 1991; S.V Text; p.p. 106.  
  حٛٔخىَس  1ش  ؽّْش ًح ؿظ٠خهّْش  ٟئٓٔش ه  ٜٛيٍحٓخص ًحٛزلٌع حإل٣ٔخ٣ّْرَحىس ًكٔخ١ رٌٍٓ زل٠ّياذل حِٛوٚ؛ طَطبش  ٌٍٍّ٘ )رٌٙ(/ ٢ٟ حٛنضّ (3)

 - 105 ؛2001
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ً ّىخْٛيحُ ًك٢ٔ  أ١ََّ ٟظٌحْٛش؟ صلي مهخ رسخدل٘ظٌد  يهنس  حدل٘ظسٌد ُس  ّٔظظسَ طوَّسَ حٛسنضّ     ٌٓوخ١ حدلِيٌٝ ْٛش٠ٚ حدلنـسٌّ 

ًٟي٠سخ ٗسخ١     ٟٔـسن  ٟنـسٌّ أً ٟ٘ظسٌد    ( ا هٜسٌٝ حٌٜٛسش ٛاشسخٍس اذل أُّ   Text) طٔظو٠ٚ ٠ٜٗش حٛسنضّ "ى١ً حدلنـٌّ  ٌّٔ ١ 

ِ و َّٗٔسظخٙ ًىخّنس   أ١ََّ ٠ٗخ صلي-  (1)"ٌٟكيح ٗ ّ ٚؿٌٛو  ْٛشّ٘ ً َ دل ـس ْٟس٢ ًُْي ٣ٌٗسو ٟنـٌٓسخ أً   هٜسَ   طوَّسَ حٛسنضّ   حّٔظسَ

  ًحٛٔظسخثي  حٛظسٌٍ حَِّٟٛسشّ  ً شهزخٍّّس حإلأهٍَ طشس٠ٚ ه ٟسخص حٛـَّسْ ًحثخىػسخص  ًحٛظٔسخٍَّ       أطنخُخ حىهٌٜحخ ٟ٘ظٌرخ  ًاظلّ

حَٛثْٔسش؛ ًىسِ    حهظ٠سخىح هٜسَ ًكِْسش حٛسنضّ     زبض ِٟيٌٝ حٛنضّ حألطنخٍىٌه  اىهخٍٙح١ ًّربّ- (2)ًًريىخ …ًحإله ٣خص

  (Cohesion) طسسسسّٔخّح  ٚوسسسٍَ رٔسسس٠خص ٟؼسسس طُ"حٛسسسيت (Communicative Function)ش حٌٛكِْسسسش حٛظٌحطسسسّْٜ

ش حٛسيت    ًىٌه ح٠ٔٛخص ىِ حٛيت طسٌَُ زبيّسي حِّْْٛ٘س   (Informative ness) شًّّحإلهزخٍ  (Coherence)ًح ٣ٔـخٝ 

 -  (3)" ش أً حٛنْٔؾّْطنشت ًكيس حٛنظّ

١ٌ  ّنسِ(  ؿس ٔٞ ر٠ٔخص أهٍَ  ًىٌح ٟخ ؿوسٚ ) ّظّ ١أ خ هَٜ حٛنضّ  ًاظلّش ْٛٔض حٌٛكِْش حٌٛكْيس ٜٛنضًّحٛظٌحطّْٜ 

ىٌح حٛظوَّسَ ًسري ٟسَع     أ١ََّ حجل٠ٚ حدلظظخروش ًكِْظيخ حٛظٌحطٚ  ًٍَّر٣ٌ٘و ٜٜٓٔش ٢ٟ  ّورتع هَٜ حٛظوََّ حٛظْٜٔيُ ٜٛنضّ

ًْٛٔسض رلسَى ًكسيحص ٟظظسٜش ٟسن      "طبس  أٝ ًسري طبسٚ    ٗخ٣سض   أ ٓسٌحء  ١ ٟنيخ حٛنضًّهخؿِ ه٢ طٌػْق حٌٛكيحص حٛيت ّظٌّ٘

ٞ ا رل٠ٜسو أ١ ّظّ  خ ّنزٌِ ٍرـيخ رـَّٔش ٟنخٓزش ٟس٢ كْسغ حٛٔسْخّ  ًهٜسَ حٛسنضّ     وؼيخ ا ٜٜٓٔش  اظلّر رٔس٠خص حٛظ٠خٓسٖ    ٔس

 -  (4)”ًحٛرتحرؾ

                                      
3 Halliday (M.A.K.) and Ruqaya Hassan; Cohesion in English; Long man; 1st

 pub; New York; 

1976; p.p.1.   
2 See Crystal; S.V (text); p.p. 350.  

 - 4؛ ُْيِْـ٢َٟ ًو ًّنلَ أّؼخ/ ىخّن
3  See Crystal; S.V (text); p.p. 350. 

 ؛1987  رٌيحى  1ش  ؽّْحٌٛىخد  َٟحؿوش ى- ٌّثْٚ هِِّ  ىحٍ حٛشئ١ً حٛؼٔخُ  ّنِ )ؿ١ٌ(؛ حٌٜٛش ًحدلونَ ًحْٛٔخّ؛ طَطبش ى- هزخّ طخىّ (4)

 - 218,219ص
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ٟظٌحْٛسسخص حجل٠سسٚ  ًىسسٌه  يسسخُْش طنسسظلٞ رٌؿسسٌى ه ٓسسخص ىحهّْٜسس خ ا ّ  ّ٘سس١ٌ ٣ظّسس , ّنسسِ ًحبٔسسذ ِٟيسسٌٝ  , ُسسخٛنضّ 

 ٞ ٗسّٚ ًحٛٔسْخّ ّسظ٠ّ   ٟس٢ حٛسنضّ   ٗس ّ  أ١ََّ ػل٠٘يسخ حٛٔسْخّ- ًؼلٜسض اذل    ًه ٓسخص هخٍؿْسشّ    ىِ حٛظ٠خٖٓ ًحٛرتحرؾحٛو ٓخص 

٣ٌٟ٘سخص ٜٛٔسْخٓخص حٛسيت طليسَ ُْيسخ  أٟسخ حٛٔسْخٓخص ُْسظٞ         "حٛنظسٌص   ٟنسي٠خ حٓهسَ  ًطوسيّ    رتع ٟٔزٔخ ّٟٗٚني٠خ حٓهَ  ًِّ

 -(1)" طٌّ٘نيخ ًزبٌّٜيخ ًطويّٜيخ رش٘ٚ ىحثٞ رٌحٓـش حٛنظٌص حٛيت ّٔظويٟيخ حدلظليػ١ٌ ًحٛ٘ظخد ا ٌٟحَٓ ٟوْنش

ظسسٚ دبٌٓسسَ ّ٘سس١ٌ ُْسسو )كسسيًع ٌٟٓسسَ     أ١ ّظ اً ّنزٌسسِ ٜٛسسنضّ  " حٛٔسسْخّ ٜٛسسنضّ  ًّئٗسسي )ىُ رٌؿَح٣سسي( أمهْسسشّ   

Situation of Occurrence  ( طظِخهٚ ُْو رل٠ٌهش ٟس٢ حدلَط٘سِحص  )ًىسٌه  00( ًحدلوسخٍٍ ) 00( ًحٛظٌٓوسخص ) 00 )

 -  (2) "( Context) *َ ْٓخّ حدلٌَٓحٛزْجش حٛشخٓوش ط٠ّٔ

ؿَح٣سي(  رٌ ى )ىًُٓي كيّ ًحْٛٔخّ ا ٣لَ )ىُ رٌؿَح٣ي( ّش٠ٚ حثْؾ حٛؼٔخا ًح ؿظ٠خهِ ًحدلوَا ًحٛظخٍؼلِ- 

 / (3)حٛنظٌص ًحٓظو٠خذلخ ًىِ إلغلخى أٓخٓخ **شّْٟوخّري ٓزوش ربوٚ ٢ٟ حٛنظّ
 (:Cohesion) ـتّساق . اال1

                                      
 - 215حدلظيٍ ٣ِٔو؛ ص (1)
  أُ ٟخ ْٓٚ ًٟخ ْٓٔخٙ- أٟخ حدلٌَٓ حخلخٛض ٜٛو ٟش ا حٛنضّ ُّ( ىٌ حثْؾ حContextٌٌَِّّٜٛ )ٌٌٍُّٗ( ر  حدلٌَٓ ًحْٛٔخّ؛ ُخْٛٔخّ ) *

(Situationُيٌ حثْؾ ) ٌٌُٜٛؼ  ه٢ ٟوٌٜٟخص ُّٜٜٔٔش ٢ٟ حٛو ٟخص دبخ ُْو ٢ٟ كًٍَ ًٟ رٔخص طظخكذ ححليع حًٌٌٜٛٛأٜٛو ٟش   ًُّري ح  

ٜش ه ٟخص ا حٛنٔي؛ رل ؛ا زبْٜٚ حٛنضّ طٔن رْني٠خ- ّنلَ/ حبريُ )ٓوْي ك٢ٔ(؛ حربخىخص ٟوخطَس ّظـخًُىخ حدلظٜ٘ٞ ًحدلٔظ٠ن  اًح ٗخ٣ض ٟوٌٜٟخص

 - 160 ؛2000  ى٠ّٔرب 103ٝ  . 8 ؽؿيس  – اّاطيحٍ حٛنخىُ حٛؼٔخ
 - 91ىُ رٌؿَح٣ي؛  (2)

 -ش   ّظليع حدلظ١ٌ٠ٜ٘ ر٠ٜ٘خص أً طبٚ  ًاظلخ رنظٌصّْٗ ٝ  ُِِ رل٠ٌهش أُوخٙ طٌحطٜ ّٛ٘ٚ شّْحألٓخْٓش ( ىِ حخلخطTextuallyّش )ّْحٛنظّ **

ش ّْن اذل ٛوزش طٌحطٜا كخ ص حٛظِٜٔ أ١ طٌّٓ  ّنزٌِ   ًشّْهش أُوخٙ طٌحطٜغلذ أ١ ِّيٞ أً ػلٜٚ رٌطِو ٣ٌٟ٘خ م٠ٌ ,حدلٌػٌم حدلنِظٚ – ًحٛنضّ

ش ًطـزْْ  طَطبش ٓٔٞ حٛرتطبش ا ّّش  ٣لَّْش حألىرّّش طٔخًُ حٛيًٍ حدل١ٌ٘ دلونَ حٛظِٜٔ  ّنلَ/ ؾلْيص )ّ-ؽ(؛ ىٍحٓش ه٠ْٜش َٜٛٔىّْش رِوخّّٛح٣ظشخٍ

 - 72 ؛1990  رريًص  حٛويى حٛظخٓن  شظخء ِّحٌٟٛٔحإلظلخء   َِٟٗ َِّ حٛوخدلِ٘؛ رلٜش حٛوَد ًحِّٛحإلظلخء حٌٟٛٔ َِٟٗ
 - 103,107ىُ رٌؿَح٣ي؛  (3)
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ش هٜسَ ىْجسش ًٓسخثن ّسئىُ حٛٔسخرْ ٟنسيخ حٛ كسْ  حبْسغ         ّرتطذ هٜسَ اؿسَحءحص طزسيً ذبسخ حٛونخطسَ حٛٔسـلّْ       ىٌ ٟخ  

٠َٜٛٗزخص ًحٛرتحْٗذ ًحجل٠سٚ  ًهٜسَ أٟسٌٍ ٟؼسٚ      وخىس ىٌح حٛرتحرؾ هَٜ ىْجش ضلٌّشّؽل٢٘ حٓظ ً  ا ْ ذلخ حٛرتحرؾ حَٛطِِّّظلّٔ

 (  ًححلٌٍ ًحًَٛحرؾ- Co-referenceحدلشرتٗش ) ًحإلكخٛشش  ًحألىًحص  حٛظَ٘حٍ  ًح ِٛخف حٛ٘نخثّْ
 :( Coherence). االناجقم 2

 Conceptual) ِّحدلِيسسسٌٟ حٛرتحرسسسؾ إلغلسسسخىذ ىسسسٌح حدلوْسسسخٍ اؿسسسَحءحص طنشسسسؾ ذبسسسخ هنخطسسسَ حدلوَُسسسش   ّظـّٜسسس 

Connectivity/ًَٜحٓرتؿخهو  ًطش٠ٚ ًٓخثٚ ح ٣ٔـخٝ ه ) 

 ش ًحٛو٠ٌٝ ًحخلظٌص- ش؛ ٗخٛٔززّْأ- حٛونخطَ حدلنـّْٔ

 كيحع ًحأله٠خٙ ًحدلٌػٌهخص ًحدلٌحَٓ-د- ٟوٌٜٟخص ه٢ طنلْٞ حأل

ٟسن   ُيسخ حٛسنضّ  ٝ ىٌ طِخهٚ حدلوٌٜٟخص حٛسيت ّوَّ ٞ ح ٣ٔـخٟخ ّيهّ اً ا١ّ-ص- حٛٔوِ اذل حٛظ٠خٖٓ ٠ُْخ ّظظٚ رخٛظـَرش حإل٣ٔخ٣ْشّ

 حدلوَُش حدلٔزٔش رخٛوخدل-
 :(Intentionality) ة. القصديس 3

ّ خ ّظ٠ظسن رخ  طسٌٍس ٟوْنسش ٟس٢ طسٌٍ حٌٜٛسش ٓظسي ذبسخ أ١ ط٘س١ٌ ٣ظّس          ٟس٢  ٌَٟٓ ٟنشست حٛسنضّ   طظؼ٢٠ حٛٔظيّشّ   طسسّٔخ

 ًخّش روْنيخ- س ٌٜٛطٌٙ اذلؽلؼٚ حٌْٜٛٓش حدلَؿٌّ ًح ٣ٔـخٝ  ًأ١ ٟؼٚ ىٌح حٛنضّ
 :(Acceptability)ة قبوليس م. ال4

ّ ًً  اُحء ١ٌٗ طٌٍس ٟخ ٢ٟ حٌٜٛش ذلخ أ١ ط١ٌ٘ ٟٔزٌٛش ٢ٟ كْغ ىِ ٣ضّ ٚ حٛنضّزٔظٌَٟٔٓ ٟ طش٠ٚ حدلٔزٌْٛشّ   حطسسّٔخ

 ًح٣ٔـخٝ-
 ( :Situationality) . رعقية الموقف5

ا  دبٌَٓ ٓخثي ؽل٢٘ حٓرتؿخهو- ًّؤطِ حٛنضَّٟطزـخ  ٢ حٛوٌحٟٚ حٛيت ربوٚ حٛنضّش؛ ًطظؼ٠ًّّـْٜ هْٜيخ حدلٔخّْٟ

َه- ًٓي   ٌّؿي ا  حْٜٛٔٚ ٢ٟ حٌٛٓخؿش ا هنخطَ حدلٌَٓ ٠ٗخ ا كخٛش حدلٌَٓ ًأ١ ٌّّْ ذٓٛو أ١ َّح  طٌٍس ه٠ٚ ؽل٢٘

ش ٓيّٞ ًُ ؿزْو ٠ٗخ ا َٓحءس ٣ضّ ٠خ طٌؿي ًٓخؿش ؿٌىَّشّسبؼن ٛاىٍحٕ حدلزخشَ  ًٍرّ ٍح طظخٙ رخدلٌحؿيش ا شؤ١ أٌٟ

 ش كٌٙ أٌٍٟ طنظ٠ِ اذل هخدل نهَ)ٟؼ / ٟٜل٠ش ٜٗ٘خٟش  أً حألًىّٔخ(-سّأىرْ
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ٍس  ىًٍ ؿَا ح طظسخٙ هٜسَ حألٓسٚ  ًٛ٘س٢ ٓسي   ّسيهٚ ىسٌح١ حٛـَُسخ١ ا رسئ         ذلأ١ ٟيٍ ٍهخّش حدلٌَٓ ّشري ىحث٠خ ا 

 -ح ٣ظزخه رٌطِي٠خ شوظ 
 (:Intertextuality) الـتنقصس  -6

 ًكسيًى ربَرسش ٓسخرٔش  رٌٓسخؿش ٗخ٣سض أ     و- ًٓوسض ا  رس ٣ًظٌص أهٍَ َٟطزـش  ضّحٛو ٓخص ر  ٣ ّظؼ٢٠ حٛظنخصّ 

 ٟخ روي َٓحءطو ٟزخشَس- َ رنضّٜوض ٌّّٟٗأُ أً رٌري ًٓخؿش- ُخجلٌحد ا حثخىػش  

 

 
 (:Informativety) ة. اإلعالميس 7

ِ ا ٟٔخرسسٚ حٛزسسيحثٚ حدل٠٘نسسش- ش  أً حٌٛٓسسخثن ا هسسخدل ٣ظّسسش ححل٘سسٞ هٜسسَ حٌٛٓسسخثن حٛنِٔسسّْىسسِ حٛوٌحٟسسٚ حدلسسئػَس رسس  كظ٠ّْسس 

 ٛزيّٚ ٢ٟ هسخٍؽ ح كظ٠سخٙ ًّسٍَ )ىُ رٌؿَح٣سي(     ِّش ط١ٌ٘ هخْٛش حٛيٍؿش هني ٗؼَس حٛزيحثٚ  ًهني ح هظْخٍ حِٛوُٜخإله ّْٟ

ّ ح  )؛ ًمهسخ ػن  ٢ٟ ىٌه حدلوخّري حٛٔزوش ذل٠خ طٜش ًػْٔش رخٛنضّح أ١ََّ ّسش  خ١؛ مهسخ )ٍهخ  ٟنسي٠خ ٣ِٔسّْ   ًح ٣ٔسـخٝ(  ًأػسن   طسسّٔخ

َ   (- أٟخ حدلوْخٍ حألهري )حإله ّْٟس حدلٌَٓ ًحٛظنخصّ ٍ - (1)ش( ُيسٌ حبٔسذ حٛظٔسيّ ٟنسيخ ٟس٢ ى١ً    ٞ أُّيس ِىسٌه حدلوسخّري   ُّ   أ١ََّ ًّسَ

خ ا  دبَحهسخس ىسٌه   ٣ظّس    ّوسيّ  حٛسنضّ  ١ّا  ً(Processing) حٛظِ٘ري ا حٛوٌحٟٚ حألٍروش؛ حٌٜٛسش  ًحٛؤسٚ  ًحمظ٠سن  ًحإلؿسَحء    

 ح- ًّٔسرتف ٟوسخّري  رؤ٣سو ٣سضّ   ظلًٌؽ ٌٌُٛ ٠ْٓش ْٛورتٍ ٛو ٢ٟ ػّٞ أُّ قش شبن٢ٟ ٟزخىة طنل٠ّْْ و  ريّأ٣ََّ ًٍَّ أّؼخحدلوخّري حٛٔزوش- 

 / (2)ـْٜ هْٜيخ ٟوخّري حٛظظ٠ْٞ؛ ًىِّش  طئىُ حٌٛكِْش حٛظنل٠ّْْ

 ٌٛش ٟظِحّيس-/ ًطؤطِ ٢ٟ ح٣ظِخهو ا ح طظخٙ رؤُؼٚ ٣ظخثؾ ح ٓظظخى ا حجليي كظَ ّظٚ اذل ٓيِٗخءس حٛنضّ ,

                                      
 - 106ّنلَ/ ىُ رٌؿَح٣ي؛  (1)

 ُّرخْٛٔخّ حدلخى ١ظظ ّ ح١ حٌٜٛح١ٍخوْحدل خش ًٍهخّش حدلٌَٓ مهّْأ١ حإله ٟ حذل(ٍَٜٓىؿَح٣ي( ً )رٌري ٓوْي حبريُ ٣ٔ  ه٢ )ىُ شّ 

 - 169 ؛(ك٢ٔ - ّنلَ/ حبريُ )ٓوْيرخٛنضّحثْؾ  ًحٛؼٔخاّ
 - 107ؿَح٣ي؛ رٌّنلَ/ ىُ  (2)
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/ ّظٌَٓ ىٌح حدلوْخٍ هَٜ ٌٓس ًٌٓهو هني ٟٔظٔزْٜو  ًىِ طوُِ ه٠ْ حإلؿَحء  ٠ٗخ ّظٌٓسَ هٜسَ حدلٔسخمهش ا    طؤػري حٛنضّ ,

 ش ٟخ- ًهـٌحص هـّ حٌٛطٌٙ دبنظـو اذل ًخّظو رظؤْْٓ طٜش ٟخ ر  ٟخىس حٛنضّ

ىسٌه حدلوسخّري    أ١ََّ حذل ش- ًّشسري ّْظّس ؿش َٟحهخس ٟوخّري حٛنًىٍ  ٟـخٛذ حدلٌَٓ ح طظخرلّر  ِّهَٜ حٛظٌحُْ ح٠٘ٛ ٟ ث٠ش حٛنضّ ,

 ًحٛس   طبسٚ  أً حٛظَِّسْ رس  حٛسنضّ     رخٛنٔزش اذل ٟٔيٍس ٟٔظو٠ِٜ حٌٜٛش ا حٛظَِّْ حٛشيري ر  حجل٠سٚ ًحٛس    ش أٗؼَ كٌّْشّحٛظظ٠ْ٠ّْ

 -(1)٣ضّ

ِ حّٖ( ّؼَْ مسش أهٍَ ٛٔس٠خص حٛسنضّ  ى)ُخ١  أ١ََّ ًُؼ  ه٠خ طٔيٝ صلي    *(Pragmatic)ش حٛظيحًّْٛس    أ  ًىس

حٌٜٛش  ّورب رٌحٓـظو ٟٔظو٠ٚ  ٟٔزٌٛش أً ٟ ث٠ش ا ٌَٟٓ حطظخرلّ ـٌٓخص حٌٌّٜٛشّنُيِ حٛيت طٌٔٝ دبي٠ش ٟوخجلش حٌْٛٔى حٛيت ربوٚ حدل

ٓسخص رس    ىٍحٓسش حٛو   ط١ٌ٘ ٟي٠ظسيخ   أ١ّنزٌِ … ش س٣ّلَّش ٠ٌْْٓؿْْٔ شسّأل١ّ ػخٛغ ٌّٟ٘ ٗؤٗربش "ًحٛظيحًّْٛ(/ّٖحى١ ٌّٔٙ )ُخ

ٙ   حٛظيحًّْٛأها أ١ - …حٌَُٟٛ ًحٛو ٟخص ًحدلٔظو٠ٜ  ذلخ حٛٔسخثٞ هٜسَ حٌٛٔحهسي     (حٛظـسَّ ّ ) ِّحألٟزرئّس  ش غلسذ أ١ طوس  حمسخ

أ١ طٔسيٞ  غلسذ  ش حٛوزسخٍحص حدلٌِٜكسش ًطؤًّٜسيخ  ًخبخطّس     ا٣ظسخؽ حدلظٌحؿت هْٜيخ ا حٌٜٛش  ًحٛربىنش هَٜ ىٌه حٌٛٔحهي ٟس٢ هس ٙ   

 -(2)"ْٚ حٛشًَؽ حٛيت ربوٚ طٜٖ حٛوزخٍحص ؿخثِس ًٟٔزٌٛش ا ٌَٟٓ ٟو  رخٛنٔزش ٠ٜٛظ٠ٜ٘  رظٜٖ حٌٜٛشٟٔظٔ  ا زبٜ آيخٟخ

أُوخٙ  ٢ٟ  خ  أً رٌطِو ٜٜٓٔشرٌطِو ُو  ٗ ّْٟ هَٜ طِٔري حٛنضّ أٓخٓخخ طٌٔٝ خٓخ طٌحطٌّْْٜطِيخ ٓرش ًحٛظيحًّْٛ 

ٔسٌٝ  ٣ش- ىِ أٟؼٜش هٜسَ حألُوسخٙ حٛ٘ ّْٟس    …ٜزخص  ًحألًحَٟ حخل  ًحٛـًحألٓجٜشيّيحص  ًحٛظؤْٗيحص  يُخٌٛهٌى ًحٛظ"ش ٗ ّْٟ

                                      
 - 107ّنلَ/ حدلظيٍ ٣ِٔو؛  (1)
حٓظو٠ٜض حٌٜٛش    ًرظِش هخطش حٛو ٓخص ر  حجل٠ٚ ًحْٛٔخٓخص ًحألكٌحٙ حٛيتُّىٍحٓش حٛظٌحطٚ حٌٌٜٛ"( رؤعلخ/ Pragmaticsش )ّْطوٍَ حٛظيحًٛ *

 ُْيخ  ًىِ طيٍّ/

 - حثْؾ رخٛنضّ ِّحألٌٓحٙ حدلٔظو٠ٜش  أً حهظ٠خىىخ هَٜ حدلوَُش رخٛوخدل حٌٛحٓوري ِٔ- ِْْٗش ط1

 (-Speech actsكيحع حٛ٘ ْٟش )ألٛ- ِْْٗش ُيٞ حدلظليػ  2

                                    ْٗذ حجل٠ٚ رخٛو ٓش ر  حدلظليع ً حٛٔخٟن- ح- ِْْٗش طؤػَ ط3َ

 - 43 .1 ؛2000  حٛٔخىَس  1ش ًحٛظـزْْ  ىحٍ ٓزخء ٜٛـزخهش ًحٛنشَ ًحٛظٌُّن؛ ؽّّر  حٛنلَ ٌِّٜش حٛنظّحِِٛٔ )ى- طزلِ ارَحىْٞ(؛ هٜٞ حٛ
 - 265,266؛ 2000ًحْٛٔخّ؛ طَطبش هزي حٛٔخىٍ ٓنْا؛ أَُّْٔخ حٛشَّ  ى ؽ  حٛيحٍ حٛزْؼخء؛  )ط١ٌ أ(؛ حٛنضّ حّٖىُخ١  (2)
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ىٚ طٔظـْن ٟٔسخهيطِ  "حٓطِ/ حّٖ( حدلؼخٙىًّٔيٝ )ُخ١ - (1)" رويس طبٚ ا ْٓخّ ٟ ثٞ ذلخأً ٣نـْ جب٠ٜش  ك  رِوٚ ٗ ِّٟ

ُْسو روسغ حٛشسًَؽ حٛسيت      ٌحَُدل طظس ْخٝ رِوٚ حٛـٜذ  ًأ١ ىسٌح حِٛوسٚ   ٟونسَ ٛسو ٟسخ      ِٔٛلو ّوا حٛ أ١ََّ هَٜ (2)"ُن حْٛٔخٍسىهَٜ 

ٞ ٍحًزسخ ا  خ- ُِِ ىٌه ححلخٛش )كخٛش حٛـٜذ( غلذ أ١ ١ٌّ٘ حدلسظّٜ٘ طظوْٜ رخْٛٔخّ حٌُٛ طِٜق ُْو حٛوزخٍس رٌطِيخ ُو  ٗ ّْٟ

ُسب١ ىنخٛسٖ طبٜسش ٟس٢ حٛوٌحٟسٚ حٛسيت        ٜسذ ًٓسخىٍح هْٜسو- ًٟس٢ ػسّٞ     ـح ِٛوسٚ ًٛسٖ حٛ  ِ أ١ ١ٌّ٘ ٟٔظويّشِء ٟخ  ًِّرتع رخدلظّٜٔ

حدلِؼٜش  ًنٍحثيسٞ    ًأشْخثيٞطظ٠ؼٚ ا حدلوَُش حٛيت ؽلظٜ٘يخ ٟٔظو٠ٌٜ حٌٜٛش  ًًٍزخصبٞ أً اٍحىصبٞ   َٛ ٟنيخ حْٛٔخّ حٛظيحًرلّّظؤ

 -(3)حخل(…  ه ٓش طيحٓشش )ه ٓش ٜٓـٌّشًّأّؼخ ه ٓخصبٞ ح ؿظ٠خهّْ

ى حٛو ٓسخص حٛسيت   أ١ زبسيّ  دليسّٞ ش  ًّسٍَ ٟس٢ ح  ش حٛنظسٌص رٌطسِيخ ٟظظخْٛسخص أُوسخٙ ٗ ّْٟس     روي ًٖٛ ّظليع ه٢ طيحًّْٛ 

ٙ ش ا ٟظظخْٛسخص  ٢ ٢ٟ طَطْذ أُوخٙ ٗ ّْٟشبّ٘ ْ هس٢     ًٗسرب ٟنسيخ  أ شٗ ّْٟس  أُوسخ ٚ أً حٍطزسخؽ ىسٌه حدلظظخْٛسخص دبظظخْٛسخص طبس      ؿَّس

 – ه ٓسش حٛظوْٜسٚ أً حٛظِٔسري   حٛيت زب٘ٞ ىٌح ح ٍطزخؽ ٟنسيخ   حٛو ٓخص ىِ  ىنخٕ رل٠ٌهش ٢ٟ أ١ََّ ٍَّحدلنـٌّ   هزخٍحص حٛنضّ

  ٚ ؿٜس ّ   ًرٌحٓـش حجل٠ٜش حٛٔخرٔش أً حٛ كٔش ٛألًذل أهّٜس و ؿٜزخُزٌحٓـش حٛنـْ أًؿّ"  ,ٟؼ  ًحإلر ىر  حٛـٜذ  ط١ٌ٘ حٛيت

 - (4)" ٚ نهَوؤٌ  أً شل٢٘ حٛظظيّْ رٌحٓـش ُش ٟأ١ صلوٚ أكي حألُوخٙ حٛ٘ ّْٟ   ا١ً ؽل٘ننخ رٌؿو هخّٝأٓزخروًأهَع 

٠ٗسخ ا رْسخ١   – حدلسؤهًٌ ٗ٘سّٚ   ش ٜٛسنضّ ٚ ٟظظخْٛسخص حألُوسخٙ حٛ٘ ّْٟس   ٢ٟ حدل٠٘س٢ أ١ طشسّ٘   ١َّأَ ػٞ ّشري )ُخ١ ىحّٖ(  اذل 

٣ظ٢٘٠ ٢ٟ حٛ٘ ٝ هَٜ "و ٗربٍ ِٛ٘ ّْٟو حهظ٠خىح هَٜ رنَ طيحًٛحٌُٛ ٓيّ ٙرخ ٓظي  ,حدلوٌٜٟخص ًحَٛٔى ًحٛوَع ًحثخىػش

                                      
  حٛويى ِّ؛ َِٟٗ حإلظلخء حٌِّٟٛٔطخحل؛ رلٜش حٛوَد ًحَِٛ٘ حٛوخدل أرِ؛ طَطبش ؿٌٍؽ أًْٛش ٛوٜٞ حٛنضّ ًًكخثِو ٟٔيٟش هإ/ رنخحّٖ )ط١ٌ أ(؛ حٛنضّىُخ١  (1)

 - 69 ؛1989حخلخْٟ  شظخء 
 - 69حدلظيٍ ٣ِٔو/  (2)
 - 70ًًكخثِو؛  هإ/ رنخحّٖ ؛ حٛنضّىُخ١  ّنلَ/ (3)
 -70؛ حدلظيٍ ٣ِٔو(4)
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أً كظسَ رِوسٚ    اطبسخرلّ  اظلسخ ٣ٔسٌٝ أّؼسخ رِوسٚ ٗ ٟسِّ       ْظورّٜ٘ ٟؤهًٌ ٟو - ا حٌٛحٓن كْن٠خ ٣نـْ رنضّ ٛنضّ شحإلطبخّْٛحٌٛكِْش 

 ؿش ٌٓحهي ٗزريس-خش حٛ٘زريس ٟشظٔش ٢ٟ ٟظظخْٛخص أُوخٙ رٌُٓيٌه حألُوخٙ حٛ٘ ّْٟ  (1)"ٗزري ٗ ِّٟ

ٚ    ؛ حٛسٌُ ٓيّ اشخٍس اذل ِٟيٌٝ حٛزنْش حٛ٘سربٍ حٛشسخٟٜش ٜٛسنضّ    حًا ىٌ  ٚ( ٠س حٛزنسَ حٛظسٌٍَ )حجل   ٟسو )ُسخ١ ىحّسٖ( ْٛٔخرس

ِ  حٛزنْش حٛي ّْٛ اً ا٣ّ١ش ٛو  ش ٗربٍ ْْٛ سلظٌطخ رخٛونخطَ حدلٌّ٘رٌطِو رنْش ى ّْٛ   ُخٛنض٣ٌّ٘ش ٜٛنضّحدل  صرنْسخ "ش حٛ٘سربٍ ىس

خ ا طٜٔٔٚ َِٟى ٢ٟ حجل٠ٚ؛ ًروزخٍس َ هنيخ ا ٌٓٙ ًحكي أً طبٜش ًاظلّيخ دل ّوزّأ٣ََّ ش حدلوظخىس ٟؼ   ا ش ٟويٌىس ٗظٌْش حٛٔؼّْى ّْٛ

ٔ    ح أهٍَ ُب١ّ ْظسو  ًّٜٗ حخلـسخد  ٢ أؿسِحء ٌٛ٘علسخ طوسّْ   ِّٛزنْخص حٛوخٟش حٛ٘ربٍ ىِ ٢ٟ حدلٔسظٌٍ حٛشسخٟٚ ا حٌٛطسَ حٛٔس٠ْخ٣ـْ

 -(2)" ش ٜٛـ٠ٚهَٜ أٓخّ ٢ٟ حدلوخ٣ِ حجلِثّْ

ؿش رل٠ٌهسش ٟس٢ حجل٠سٚ  ٟؼسٚ/ ًىزسض اذل      خؽل٢٘ ًطَ كيع ٟخ رٌٓ ,ُخ١ ىحّٖ ذًحبٔ–ًرنخءح هَٜ ٟخ طٔيٝ  

 ض اذل ٓسسخكش حثـسسش  ٍٗزسسض حٛٔـسسخٍ  ُيسسٌح ححلسسيع ؽل٘سس٢ أ١ ٌّطسسَ هٜسسَ ٟٔسسظٌٍ أهسسّٞ حثـسسش  حشسسرتّض طسسٌَٗس  طٌؿيسس

ٌ      خرٌٓ َكٜسش   ُٛ هَػسض ُْسو حٛظِخطسْٚ حدلظؤٜسش رخ    ؿش حجل٠ٜش حٛظخْٛش )ٍٗزض حٛٔـخٍ(  ُيسٌح حجل٠ٜسش شبؼسٚ ٌٟػسٌم حٛٔسَى حٛس

ًحألًػْ طٜش رخدلٌػسٌم- ٠ٗسخ ّشسري     حألىًّٞىٌح ّوا أ١ حٛظِخطْٚ ا حٛزنْش حٛ٘ربٍ ٓي أٌْٛض ًدل ػلظِق ٟنيخ ا  دبوٌٜٟش ىِ 

٢ هنخطسَ ٟي٠سش   ٟوسّْ  حء ٓسْوظخ١ًٍ ٟس٢ ٣سضّ   خ ٢ٟ شوض اذل نهسَ  ُسخَّٛٔ  سّحٛزنَ حٛ٘ربٍ ٓي سبظَٜ ؿِثْ أ١ََّ )ُخ١ ىحّٖ( اذل

 أ١ََّ حٛزنْش حٛ٘سربٍ ٓسي طسظٌري ٟس٢ شسوض اذل نهسَ  ا ّ       ١ّب  ًنٍحثيٞ ًهْٜو ًُأه٠خذلٞسلظِٜش رخهظ ٍ ٟوخٍُيٞ ًحىظ٠خٟخصبٞ  

 -(3)ألكي حٛنظٌص ر  ٟٔظو٠ِٜ حٌٜٛش حإلطبخرلخ ا ٟٔظٌٍ حٛظِٔري َ ْٓـي طٌحُٔخ ٣ٔزّْىٌح حٛظٌّْ

أ١ ٣ـٜسْ هْٜسو ٌٟػسٌم     ٟسخ ؽل٘س٢   أًٟسخ   ٣سضّ  ش حٛ٘ربٍ  ىسٌ حدلونسَ حدلٔسظوٜض ٟس٢    ِٟيٌٝ حٛزنْش حٛي ّْٛ أ١ََّ طلٜض اذل 

ٖ    ًحب–  اً ؽل٘ننخ َ٘س حٛيت ٌّٔٝ هْٜيخ حٛنضِّ  أً حٛحٛنضّ ًذل ٟس٢ ًٍحّسش ٟسخ ا    ض حٛظسِلش حأل ٜوّس ٣أ١  ,ٔسذ طِٔسري ُسخ١ ىحّس

٣ش ٢ٟ أٗؼَ ٢ٟ طِلش أً أٗؼَ ٢ٟ ٌّ٘ظحٌٛٔحهي حٛ٘ربٍ ؽل٢٘ زبٌّٚ ٓؼخّخ ٗزريس ٟ ٌٓخؿش  ًر(طبٜش طخٟش حدلونَ)ش ًحكيس ٓؼّْ

                                      
 -70؛ حدلظيٍ ٣ِٔو(1)
 - 24 ؛ًّحْٛٔخ ُخ١ ىحّٖ؛ حٛنضّ (2)
 - 64  رنخإه ًًكخثِو ؛  ّنلَ/ ُخ١ ىحّٖ؛ حٛنضّ (3)
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  َ ًحّسش(- ًغلوسٚ )ُسخ١ ىحّسٖ( ٜٛزنسَ      ُظٚ اذل ٓؼخّخ ٗزريس أهَٜ َٟطزش  أٟخ حٛزنْش حٛ٘ربٍ ًَٛحّش ر٘خٟٜيخ ّـْٜ هْٜيسخ )هسربس حٛ

 خء  ًحٛظو٠ْٞ  ًحٛرتْٗذ- ٔي ٗربٍ ٢ٟ أمهيخ/ ححلٌٍ أً ح ٣ظحٛ٘ربٍ ٌٓحه

  أً حهظْسخٍ  ُخحلٌٍ ّوا كسٌٍ ٟظظخْٛسش حٛٔؼسخّخ )حجل٠سٚ( حٛسيت ْٛٔسض شسَؿخ ٛظِٔسري حٛٔؼسخّخ حٛ كٔسش ا حٛسنّض            

 -حٛٔؼخّخ حٛيت ىِ شًَؽ طِٔريّشّ

ًحكسيس ٟس٢ ٓؼسخّخ حدلظظخْٛسش؛ ٟسؼ / )ٟسَّٞ طٜوسذ         ش حٛسيت طنـسٌُ هْٜيسخ ٗسّٚ    ؼخّخ رخٛٔؼسّْ أٟخ حٛظو٠ْٞ ُْوا حٓظزيحٙ ٓ 

 - حألً ى ّٜوز١ٌ رؤٛوخذبٞ-…رخٛيْٟش  ٌَّٓ ّٜوذ رخَٛ٘س  ٓوْي ّٜوذ رخٛيٍحؿش( 

ْسش  طبسخ  اذل ححلسيع ٣ِٔسو حٛسٌُ زبْسٚ اْٛسو ٓؼسخّخ حدلظظخٛ       اش زبْسٚ  أٟخ حٛرتْٗذ ُْوا حٓسظزيحٙ ٟظظخْٛسش ٓؼسخّخ رٔؼسّْ     

 رَٟظيخ؛ ٟؼخٙ ًٖٛ ٍكٜش حٛٔـخٍ حدلشخٍ اْٛيخ ن٣ِخ-

ٍ   ىٌه حٌٛٔحهي   ؽل٢٘ أ١ طو٠ٚ ا ّ أ١ََّ ًّشري اذل  حَٛكٜسش رخٛٔـسخٍ    أ١ََّ هَٜ أٓخّ ٟوَُظنخ ٜٛوخدل  ُب٣نخ ا١ دل ٣٘س٢ ٣وسَ

 - (1)َس )ٍكٜش حٛٔـخٍ(حٛظِخطْٚ رِ٘ خ ٢ٟ حٓظزيحٙ ّٗٚحخل  دلخ شب٘نّ…ٟؼ   طٔظيهِ حٌٛىخد اذل حثـش ًشَحء حٛظٌَٗس

ٟزخشسَس ا   ٍش ٗسرب َ هس٢ ٓؼسّْ    ًا ىٌه ححلخٛش ّوزّس ٌَٗ ا حٛنضّسًّخٛزخ ٟخ  ٖ( اذل أ١ ٌٟػٌم حٛنضًّؼلٜض )ُخ١ ىحّ 

نيخ هَٜ حٛزنَ حٛ٘ربٍ حٛسيت ّظؼس٠ّ   ىنخٕ ًٓخثٚ أهٍَ طيّٙ ١ّا  ً(Phrase Thematic)ش ؿش طبٜش ٌٟػٌهّْخرٌٓ حٛنضّ

 - (2)ًًريىخ…ش  كًٍَ ٟخثٜش  ه طخص٠ٜٗخص ٍثّْْٔ ٟؼٚ/ هنخ٢ًّ   أكي حٛنظٌص

ش ًحٛزنْش حٛ٘ربٍ حٛشخٟٜش( حٛيت طوْ٘ طسؤػَح ًحػسلخ   )ُخ١ ىحّٖ( ا ؿَكو ذلٌه حدلِخىْٞ )حٛظيحًّْٛ أ١ََّ ٢ٟ حدل كق 

ُ    طؤػَ )ح طوْ٘ رنلَّش )أًٓنت( ألُوخٙ حٛ٘ ٝ  حٛيت ريًٍىخ ُ  نـظًٓنت( ٣ِٔسو رنلَّسش حدلونسَ هنسي ) ٍ  شسظخ٢ّ(  حٛسٌ  أ١ََّ ّسَ

٠ٜٗسش أً هزسخٍس ّظ٠ؼسٚ ا ؿَّٔسش حٓسظو٠خذلخ ا ْٓخٓسش ٟوْنسش  ًٟس٢ ػسٞ ُسب١ ىسٌح             ّسّشح٠ٜ٘ٛش ىٌ حٓظو٠خذلخ  ًأ١ ٟونَ أٟونَ 

 -  (3) ى ٟونَ ح٠ٜ٘ٛش أً حٛوزخٍسح ٓظو٠خٙ ىٌ حٌُٛ ػليّ

                                      
 - 64,65؛ ه ًًكخثِوإُخ١ ىحّٖ ؛ حٛنضّ/ رنخ ّنلَ/(1)
 - 65  حدلظيٍ ٣ِٔوّنلَ/  (2)
 - 44,45ّنلَ/ ىخّنو ٢ٟ ًُْيِْـَ؛  (3)
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ش حألهسٍَ   سّحٌٛكسيحص حٌٌّٜٛس  ى حدلونَ ححلِْٔٔ ٠ٜٜ٘ٛخص ًىِ حٛيت زبيّ (Pragmatics)ش حٛوٌحٟٚ حٛظيحًّْٛ أ١ََّ ٠ٗخ 

ُ- حٛو٠ٚ حٌٌٜٛ ٌٓخؿشٍ ًهْٜو ّظٌَٓ رش٘ٚ أٓخِٓ رنخء ٟخ ؽل٢٘ زبْٔٔو رُوٚ أً شلخٍٓش أً طظَّ وأ٣ََّ ٍ هَُٜخٛظِٜق ّوَّ

 How do things with) ٗظخرسسو حدلٔسس٠َ )ْٗسسَ ٣نـسسِ حألشسسْخء رخ٠ٜ٘ٛسسخص  ًىسسٌح ٟسسخ رنسسَ هْٜسسو )أًٓسسنت( هـسسش 

words)(1)- 

 ( ّٔظيهِ حٓظو٠خٙ حٌٜٛسش ا ٓسْخّ حؿظ٠سخهِّ   Language gamesحٌٜٛش  أٛوخد) رس شظخ٢ّ(نـظٟخ أمسخه )ُ ١ّا 

–نْو حدلوخؿذ ٛظلْْٔ ًخّش حٛظٌحطسٚ حٌٜٛسٌُ   وٚ ٟخ ّحى حدلوخؿذ ٛ ٓظـخرش ًطٔزّٟو   ًّٔظيهِ أّؼخ حٓظوي . طيحًرلّ

ّ رس   شسظخ٢ّ( ِّسَّ  نـظ)ُ أ١ََّ - ٠ٗسخ ,خ ن٣ِسخ ٟنـٜسذ ٠ٗسخ ٓسيّ   خٍس ًكيّؼسو هس٢ حٛ  ًىٌح ٟخ أشخٍ اْٛو )ُخ١ ىحّسٖ( ا ٟؼسخٙ حٛٔسّْ   

َ حٛسٌُ ٣وزّس   ,حدلظ٠ؼسٚ رخ٠ٜ٘ٛسخص ًحألِٛسخف حدل٘ظٌرسش ًحدلنـٌٓسش     – ِّش ىِ حٛٔخٛذ ححلّٔش؛ ُو ٓش حٛٔؼّْش ًه ٓش حٛٔؼّْحٛٔؼّْ

 ش-دبٌؿزو ه٢ حٛٔؼّْ

ِ   أٟخ حٛٔؼّْ   حٓسظو٠خٙ )ُسخ١ ىحّسٖ(    أ١ََّ يٟس٢ ىنسخ صلس   - (2)ش ُيِ حدلونَ حٛٔخثٞ ا حٌٛى٢ حٌُٛ ٣َٓٞ رسو حٌٛحٓسن حخلسخٍؿ

ححلسيّغ  ٓسي    هٜسَ حٛسيٍّ حٌٜٛسٌُّ    *هسٌىس حألػسَ حدلنـٔسِّ    ١ّاشظخ٢ّ(-نـظدلِيٌٝ حٛٔؼْش هني )ُٜزنْش حٛ٘ربٍ ؽلؼٚ ح٣و٘خٓخ ٛ

ىحّسٖ  ُسخ١  خ ا ٗظخرسخص  س٢ّّ٘ ٟنـٔخ هخٛظخ  ٣ًسٍَ ىسٌح حألػسَ ؿْٜس     دل  ّٔرتد ٗؼريح ٢ٟ حدلنـْ ححليّغ ا١ ؿوٚ حٛزلغ حٌٌُّٜٛ

 - ,ًحْٛٔخّ حٛنضّ وٗظخر ً ٠ّْٓخ–  ُيٌه حٛ٘ظخرخص ٌَٟٓش دبظـٜلخص حدلنـْ ًٌٍُٟه ا رلخٙ هٜٞ ٌٛش حٛنضّ وًٟٟخ ٓيّ

                                      
 - 141حبريُ )ٓوْي(؛  (1)
نشظخ٢ّ؛ هخدل حَِٛ٘؛ حمْٜ حٌٛؿاّ حٛؼٔخُش ًحِٛن١ٌ ًحٓىحد؛ حٌّٛ٘ض؛ ؛حٛظلْٜٚ حٌٌُّٜٛ ٣ًلَّّش حدلونَ هني ُظـطخحل )ٍشْي ححلخؽ( (2)

  -236ٝ؛  ٣ٌّ2001ٌْ       ,؛حر29َّٚ؛ٝ.4حٛويى.
 ٍٚٓ ٣يَحححبخع رَط ً ٠ّْٓخحٛٔيّٞ ١ًَٔٛ هيس  ًاظلخ ٓظي٣خ حدلنـْ ححليّغ  ُّحٌُٛ ى٢٠ْ هَٜ حٛيٍّ حٌٌٜٛ ٍِّٓـحدلنـْ حأل ىنخ  ٣ٔظي  *

 ًٓنت ًٓريٙ ًًَحّْ ٠ُْخ ّظوْٜ رنلَّش أُوخٙ حٛ٘ ٝ- أحدلنـْ  ًٌٖٗٛ أه٠خٙ شظخ٢ّ ا نـظًُ
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ؽ )حٛسٌُ ًػسوو    **(ىٌ ِٟيسٌٝ )حٛزنْسش حٛو٠ْٔسش ٜٛسنضّ      ش حدلظؤٜش رخٛنضّظيحًٙ ا حٛيٍحٓخص حٌٌّّّٜٟٛظـٜق نهَ  ضبشّ 

- ًحٛظلٌّْٜسشّ  وخ دلِيٌٝ حٛزنْش حٛو٠ْٔسش ٜٛـ٠ٜسش ا اؿسخٍ حٌٛٔحهسي حٛظٌْٛيّسشّ     طٌّٓ ؿخء ىٌح حدلِيٌٝ- (1)رْظٌا ً ٍحٍِّ ًُخ١ ىحّٖ(

 ـسش ححل ,ربحخلس ,رل٠ٌهسش ٟس٢ أرنْسش    ) "شٓخهسيس ى ّْٛس  "حدلسَء ّٔسظـْن ٟس٢     أ١ََّ ش ح٣ـ ٓخ ٢ٟ َُػّْ"ًٓي ؿخء طـٌٍ ىٌح حدلِيٌٝ 

  ُ ٌ ْٓخٓسخ هٜسَ حجل٠سٚ أ١ ّـسٌّ     ( حدليًٍٓش رٌٓخثٚ حدلنـسْ حٛظسٌٍ ٌٓحهسي طٌّ٘نسيخ      ًأ١ ّشسظّْ ًؿسخ طسخحلخ ٜٛسنضّ   ٍ أّؼسخ ظل

ش نْسش حٛشسّْٜ٘  زٓخىٍس هَٜ اهخىس حٛ ًحٛظلٌّْٜشّ حٛظٌْٛيّشّ ٌٓحهي حٛنضّ أ١ََّ ي هَٜ)ُخ١ ىحّٖ( ّئّٗ ٌٛح صلي أ١ّ- (2)"رش٘ٚ ٣ِّٔٔ

 -(3)هيى ٗزري ٢ٟ حٛنظٌص ا٣ظخؽٌش ٛيٍ ٟٔظو٠ٜيخ  ًٓخىٍس أّؼخ هَٜ ّٜٛ

ش هني طـزْْ ىٌح ًحؿيٌح ٟش٘ ص ؿٌىَّّ ٌٟح ِٟيٌٝ حٛزنْش حٛو٠ْٔش ٜٛنضّح٢ٌّٛ ٓيّ ـَ( أ١ًٍََِّّْ )ىخّنو ٢ٟ ًُْي 

٢٘ طٌْٛي طبٚ ُٔؾ ىحهٚ حٛنظسٌص ًٛسْْ   يٌٝ ؽلِحدل ىٌحؿش خرٌٓ ٞ أىٌٍٗح أ٣وّاً اعلّش  ش حِٛوّّْْٜحدلِيٌٝ هَٜ حٛيٍحٓخص حٛنظّ

َ    اً ش ذلخ  رخٛظِخص حذلخّٟ ْخص حٛنضّّٜٗ نش ُْيسخ ُلٔسذ    يسخ رل٠ٌهسش طسِخص حدل٣ٌ٘سخص حدلظؼس٠ّ     أ٣ََّ   ؽل٢٘ ُيسٞ حٛنظسٌص هٜس

َ       ًاظلسسخ  طِيسسٞ ٟسس٢ طنسسخًٙ ٟوـْسسخص أهسسٍَ ٗخٛٔسسْخّ  ًحٛلسسٍَ  حألٟسسَ حٛسسٌُ ؿوسسٚ ىسسٌح حدلِيسسٌٝ هسسخؿِح هسس٢ شسسَف حٛظوَّسس

 -(4)خصْٙ هنو ا ٟنظظَ حٛٔزوْنحٛظلٌّ حإلٓيخٝ( ا حٛنظٌص شلخ كيح دب٠ؼِٜ ىٌح حٛظيحًرلّ ,ح طظخرلّ)

                                      
ض َُ٘س )حٛزنْش ِٔ٘( ا ٣لَّظو حدلوًَُش رخ ٓٞ ٣ِٔو  ًٟٜوّٟش حٛيت ٓيٟيخ )ؿٌّّّْٜش ًحٛظلٌّّه٢ حٌٛٔحهي حٛظٌْٛي (أهٌ ِٟيٌٝ )حٛزنْش حٛو٠ْٔش **

حٛيت ّظلظٞ حٗظشخُيخ  حٛظلظْشّ حٛزنْش ٞ أً ىِٟٔظٌٍ )حٛزنْش حٛو٠ْٔش( ًىٌ حدلونَ حٛ٘خ٢ٟ ا ٣ِْ حدلظّٜ٘ ش ٟٔظٌّ  حألًّْٙحٛو٠ْٔش( ىِ أ١ ٜٛلٌحىَ حٛرتْٗز

ى طؤًّٚ حجل٠ٜش - ًحٛزنْش حٛو٠ْٔش ىِ حٛيت زبيّ ,أُ حٛرتحْٗذ حدلنـٌٓش ُو  ٠ًّٔويخ حٛٔخٟن –ش خ ٌَٛع ُيٞ ًٌحٟغ حٛزنْش حٛٔـلًّْىٍحٓظيخ ًًطِي

 -ِّٜيخ حٛظٌطّطؤً شى حٛزنْش حٛٔـلّْ  رْن٠خ زبيّحٛي رلّ

 - 39,40 ؛ّنلَ/ ؿٌِٟٔ٘ )٣وٌٝ(؛ ؿٌح٣ذ ٢ٟ ٣لَّش ٜٛنلٌ؛ طَطبش َٟطؼَ ؿٌحى رخَٓ  ؿخٟوش حٛزظَس؛  ى ؽ  ى ص 
 - ٢ٟ43 ًُْيِْـَ؛  ىخّنو (1)
 -32 ؛ ىخّنو ٢ٟ ًُْيِْـَ(2)

(3) See: Van Dijk (T.A); Same Aspect of Text Grammars; The Hague, Mouton; 1972. P.p. 27.  

 - 43ًّنلَ/ ىخّنو ٢ٟ ًُْيِْـَ؛  
 - 44,45ّنلَ/ ىخّنو ٢ٟ ًُْيِْـَ؛  (4)
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 إىل النص: من اجلمل   -
  

ٜٛز ًسش   ًٛوظٌٍ ؿٌّٜش دل طظـخًُ كيًى حجل٠ٜش ا حٛظلْٜٚ حٌٌُٜٛ  طخٍٗش زبْٜٚ حٛنضّ حٛيٍحٓخص حٛنلٌّشّ أ١ََّ   ؿَٝ

دبِسخىْٞ ًأىًحص     ص حٌٛطسَ حٛنلسٌُ ٜٛسنضّ   ٟسيّ أ ٚ كظسْٜش ؿٌىَّسشّ  حٌٌُٜٛ حٌُٛ شّ٘حٛرتحع  أػٍَ ش  ًىٌح ٟخًحألٌٜٓرّْ

ًٟزخىثو ِّٜٝ حٛزلغ ه٢ ظلخًؽ أؾلٚ ًؿَّ ًطَ ٌٟخَّس ٓخىٍس هَٜ حٓسظْوخد   اؿخٍ ضلٌ حٛنضّ ٢ّ٘ٛ"ؽل٢٘ ح ٓظٌنخء هنيخ 

 - (1)" شًحٛظلّْْٜٜ ٙ ًطٔيّٞ زلخً ص ؿيّيس ٛظلْْٔ حِٛ٘خّش حٌٛطِْشًّٖٛ حٛظلٌّ

خ غلوسٚ ضلسٌ حجل٠ٜسش    ٜٛـ٠ٜش رخ ٓظٔ ٙ  شل حألهري   َّّٔ ١ّا؛ حٛنضّ ٌٙ ٢ٟ ضلٌ حجل٠ٜش اذل ضلرَُ ىًحهِ حٛظلٌّأ٢ٟ  ًٛوّٚ 

ا   حجل٠ٜسش ًحص ى  ص ؿِثْسشّ   أ١ََّ   أُٗ٘سّٚ  ًري ٗخٍ ٌٛطسَ طظخروسخص ٗسربٍ طظـسخًُ حجل٠ٜسش  ًكسٌحىَ طظوٜسْ رزنْسش حٛسنّض         

  ا  دبَحهسخس حٛسسي  ص حٛٔسخرٔش ًحٛ كٔسسش ا حٛظظسسخرن   ش حٛسسنضّطبٜسسش ىحهسٚ ّْٜٗسس  ش ٛ٘سّٚ ححلّْْٔٔسسٍ حٛي ٛسسش ٔسَّ   ً  ؽل٘سس٢ أ١ طحٛسنضّ 

ٟ٘ظِْش رٌحصبخ   أً رنْش ٟؤيس ٟظشخر٘ش  حألؿِحءٟرتحرـش  و ًكيس ْٜٗشّأ٣ََّ ٟي٠خ طٌَ كـ٠و هَٜ اً ّنلَ اذل حٛنضّ"  حجل٠ِٜ

 -(2)" شظ ٍ  أً حٛرتحرؾ ر  هنخطَىخ حٛشّْٜ٘ثًح  خ  ّظلْٔ حٛظ٠خٖٓ ر  هنخطَىخ حدلؼ٣ٌ٠ْشّسّى ْٛ

ش ش ٠ٜٛظٌحْٛسخص حجل٠ّْٜس  سّأٗسرب ٟس٢ رل٠سٌم حدلوسخ٣ِ حجلِثْس      ِ ٜٛسنضّ ّٜٛ٘حدلونَ ح أ١ََّ ٍَٜٓ( اذلىًىنخ ّشري )ىُ رٌؿَح٣ي ً  

  و  ًٟس٢ ػسّٞ  ثس طِخهسٚ ٟٔسظ٠َ رس  أؿِح    ّنسظؾ ٟونسخه هس٢    ٗسربٍ  ُسخٛنضّ   ش هنو ا  رٌطِو رنْسش  ٣و  ً  طنـٞ حٛي ٛش حّْٜٛ٘حٛيت طٌّ٘

 -(3) ٞ ٢ٟ حجلِء اذل حّٛ٘ٚٙ حدلويٌى ًحدلنلّ  ًْْٛ اذل ًٖٛ ح ٣ظٔخنلَ اذل ًٖٛ ح ٣ٔـخٝ حٛيحهِٜ ر  حٛي  ص حجلِثْشّسّ

ٌ   ُسسٌحٍّ رس  حجل٠ٜسسش ًحٛسسنضّ  اغلسسخىًا زلخًٛسش    ٟخ ذلسسخ رنلسسَس ا حِٛسسٌحٍّ  ٟٔسيّ ه ّؼسن )ىُ رٌؿَح٣سسي( رل٠ٌهسسش ٟس٢ ىسس

ظسٌٍ  ًٛو هَٜ حًَٛٞ ٟس٢ حهظ٠سخى حٛيٍحٓسخص حٌٌّٜٛسشّ      وسّحٛيت حهظ٠يص رنخء حجل٠ٜش  اً ٍَّ )ىُ رٌؿَح٣ي( أ٣ حٛيٍحٓخص حٌٌّٜٛشّ

                                      
 - 141(؛ ك٢ٔ حبريُ )ٓوْي (1)
 -140؛ حدلظيٍ ٣ِٔو(2)
 - 141 ؛ّنلَ/ حدلظيٍ ٣ِٔو (3)
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ى حٛظوَِّسخص  ًّسٌٍى طبٜسش ٟس٢ حٛظوَِّسخص م٠ٌهسش ٟس٢        ؾ رسخ٠ٌٌٛع ًطوسيّ  ْىٌح حٛرتْٗذ ٓسي أكس   أ١ّٓلْٔش هَٜ حجل٠ٜش  ا  

 رٔس٘ظش- أً أعلسخ ظلسؾ طسَْٗ ّ    ش- أً أعلخ طظخرن ٢ٟ هنخطَ حٛٔسٌٙ ّنظسيِ   حٌٌّٜٛ  حدلوخط٢َّ؛ ٟنيخ أ١ حجل٠ٜش هزخٍس ه٢ َُ٘س طخّٟ

سبظٜسَ حهظ ُسخ    ىسٌه حدلوسخّري   ٛ٘سّٚ  حٌٛكِْْشّ ح٠ٜٛلخص حٛظؼ٠ْنْشّ ا١ّ"ذ هَٜ ًٖٛ رخٌٛٔٙ ّٔش  ًّوش هخط٣ّخص شًًٌّْٜ٘ ٟ٘

نسخ  أ٣ََّ ًّشسري اذل - (1)" حٛنخّ ؼلظ١ٌِٜ ا أك٘خٟيٞ رخٛنٔزش دلخ طظ١ٌ٘ ٟنو حجل٠ٜسش  أ١ََّ قحٛزلغ حٛو٠ِٜ ٌْٛػّ ١ّاخ  ًخ ٠ُْخ رْنيطخّٟ

ً        أ١ََّ نلَ اذل حٛٔ٘ظخص حٛيت ا حٛ٘ ٝ صليك  ٣  ١ّاٗؼريح ٢ٟ حٛٔـن حٛيت ٣َحىخ طبس  ٛس٢ زبٔسذ هٜسَ حجل٠سٚ ا ٟوسخّري أهسٍَ- 

ٌ لس حٛن أ١ََّ - ًّسٌَٗ ىنسخ  ٟسخص ًسري ٌٌّٛسشّ   ش غلَُ هس٢ ؿَّسْ ه   ىنخٕ ٟشٜ٘ش أٗؼَ هـٌٍس ىِ أ١ طوْ  كيًى حٌٛٓخثن حٛنـّْٔ

ٍ رخٛظلٌّسٚ ًح ٓسظنزخؽ- ُخجل٠ٜسش ىنسخ      رسي أ١ ّٔسيّ  ٟخ   ٌّؿي ا حجل٠ٜش  ٍ حٌٜٛش رؤعلخ رل٠ٌهش ٢ٟ حجل٠ٚ  ُّ٘ٚحٛظلٌِّٜ هَّ

ًٛسٖ ٟس٢ هسٌحص حٌٜٛسخص      أ١ََّ ٍَّ )ىُ رٌؿَح٣سي(  ًش  ش ٟنـّْٔ  رٚ رٌطِيخ ٓؼّْهٌجلض   رٌطِيخ ظلـخ زب٠٘و ٌٓحهي ضلٌّشّ

 ح مسسِّ حدلَٗسذ   خ٢ٟ ًؿيسش ٣لسَ حدلنـسْ  أّٟس     حٍىً ٙش  ُظوََّ ٣ٌٟ٘خص ٢ٟ ٓزْٚ حدلٌػٌم ًحث٠ٌش   حٌٜٛخص حٛـزْوّْحدلنـّْٔ

 -(2)هخٛظشش ُيِ ٣ٌٟ٘خص ٌٓحهيّّ ًحدلَٗذ حِٛوِّٜ

٘س٢  ٢٘ ذلخ أً   ؽلحدلشظ٠ٚ هَٜ أؿِحء ؽل أ١ ١ٌّ٘ ىٌ حٛنضّ ى حدلٔظٌّخص  ريّحدلظويّ حْٛ٘خ١ حٌٌُّٜٛ" ػٞ ؼلٜض اذل أ١ّ 

 ًحجل٠ٜش ًىِ/     حٛنضّش رسّّوَع )ىُ رٌؿَح٣ي( حٌِٛحٍّ حٛيت َّحىخ ؿٌىَّ - ٢ٟ ػّٞ(3)" ذ ا طٌٍس طبٚأ١ طَّٗ

ن ٟس٢  رب٠ّس  حٛسنضّ  أ١ََّ ىٌخٙ ى رخٛنلخٝ حِٛؤٌّظحدل قحجل٠ٚ هنخطَ ٢ٟ ٣لخٝ حُرتحػِ  ًٌّػّ خٙ  ا ك  أ٣ّ١لخٝ ُوّ حٛنضّ ١ّا- 1

إل٣شسخء   ٌح ؽل٘س٢ ذلس  ٣ٌّ٘خ١ ر  هنخطَ حٛنلسخٝ ح ُرتحػسِّ   حٌٜٛح١ خءٔخص ٌٓحٟيخ ححل٘ٞ ًح ٣ظسّؿَّْ ه٠ْٜحٌٛكخثَ ٌّؿي ه٢ 

ٛسْْ   حٛنضّ أ١ََّ ذبٌح حٌٛطَ  ًّظزن ًٖٛ ٍ هَٜ حٛنضّٜٛظوَّ ٌّطَ رؤ٣و طِوْٚ- ًىٌه ح٠ٔٛش ىِ حدلوْخٍ حجلٌىَُّ أ١ ٛنضّح

                                      
 - 88 ؛ىُ رٌؿَح٣ي (1)
 - 88,89 ؛ّنلَ/ ىُ رٌؿَح٣ي (2)
 - 78 ؛حدلظيٍ ٣ِٔو (3)
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أٗؼَ ٢ٟ ٠ٜٗش ًحكيس  ًٓي ّظؤَٛ ٟس٢ هنخطسَ ٛسْْ ذلسخ ٟسخ ٜٛـ٠ٜسش ٟس٢         رلَى ٟنِٛش سلظِٜش ه٢ ٟنِٛش حجل٠ٜش  ُٔي ١ٌّ٘ حٛنضّ

 -(1) خص-- ًًريىخسًّحٛربْٓ ٣خص ًحإله حٛشًَؽ/ ٟؼٚ/ ه ٟخص حٛـَّْ  

ش  ُّْب٣سسو ّوسسٍَ طزوسسخ دلوسسخّري حٛنظّسس  ى هٜسسَ ٟٔسسظٌٍ حٛنلسسٌ ُلٔسسذ  أٟسسخ حٛسسنضّ هسسخٛض ّظلسسيّ حجل٠ٜسسش ْٗسسخ١ ٌٓحهسسيُّ ١ّا- 2

 ش-  ًحإله ّْٟ  ًح ٣ٔـخٝ  ًحٛٔظي  ًٍهخّش حدلٌَٓ  ًحٛظنخصّطسّٔخّٗخ 

ذ هْٜيسخ رخ هظ٠سخى هٜسَ ٓسْخّ     حٛظٌّٜس  ؽل٘س٢ أ١ ّسظّٞ   ٜٛـ٠ٜسش ا حٛسنضّ   ٌْٓى حٌٛٔحهسي حدلًَِػسش هٜسَ حٛزنْسش حٛظـَّيّسشّ      ١ّا- 3

ٌ   ِّحدلٌَٓ  ُخٛونخطَ حٛيت ؽل٢٘ ُي٠يخ ٢ٟ حدلٌَٓ ٟؼ  ه٢ ؿَّسْ حإلىٍحٕ ححلّٔس   ؿش خظؼسخذبخ رٌٓس  ٓهنسيخ أً ح  صؽل٘س٢ حٛٔس٘

ٟوْسخٍح ٣ٜـسؤ اْٛسو هنسي هسيٝ       وسيّ   ًرٌح   ١ٌّ٘ حٛظٌحد حٛنلسٌُ ٓخ٣ٌ٣سخ  رسٚ ّ   ٜنضّٛش ى١ً حٛؼٍَ رخٛـخٓش ح طظخّْٛ ٢ٟ حدلظٜ٘ٞ

 ى ح كظ٠خ ص-هَٜ ًريه هني طويّ ِّٚؼّ   ىس  أً ىٌ ٟوْخًٍؿٌى َٓحث٢ زليّ

ؾ ٌٓحهسي ىْٓٔسش ًٗخٟٜسش ٛؼسز     ضبسشّ  هنيٟخ ط١ٌ٘  ػنخثِّ ش ًٟخ   ّـخرٔيخ  َُّ طٔخرِّّٜسَِّّٛ ر  ٟخ ّـخرْ حٌٛٔحهي حٛنلٌح - ا4ّ١

 ش-سّحٛيت ط٠ٔق ذبخ حٌٛٔحهي حٛنلٌّ رخألظلخؽدبٔخ٣ٍش ىٌح حٛرتْٗذ   ش ّظّٞطبٜ ويّّطَْٗزخ ٟخ  حجل٠ٚ- ُخحل٘ٞ رؤ١ّ

ٟٔزسٌ  أً ًسري ٟٔزسٌٙ ّوظ٠سي      ش ُ٘س١ٌ حٛسنضّ  سّدبؼٚ ىسٌه حدلٔخ٣ٍسش حْٓٛس     خ ُ  ّظ٣ّٞظّ خ ًٟخ   ّوي٣ّظّ أٟخ حَِّٛ ر  ٟخ ّويّ 

 ا ه٠ْٜش ح طظخٙ- ًحإلٓيخٝهَٜ ىًحُن حدلٌَٓ 

خ حجل٠ٚ َ أٓزخد حدلٌَٓ- أّٟدبٌَٓ طظِخهٚ ُْو رل٠ٌهش ٢ٟ حدلَطِ٘حص ًحٛظٌٓوخص ًحدلوخٍٍ ط٠ّٔأ١ ّظظٚ  - ّنزٌِ ٜٛنض5ّ

دلونسَ أً ًسري ًحص أػسَ    حهٔي أً أٗؼسَ طٌحرسن  أً ٌٛ٘علسخ ُخًٍسش ٟس٢      أَ؛ أٟخ ٌٛ٘علخ أؿٌٙ أً سّأ١ طَى ٢ٟ ى١ً طٜ٘ أريحُ  ؽل٢٘ 

ؽل٘سس٢ حٛظٔسسن  ٛـٌذلسسخ أً هسسيى ٠ٟ٘ صبسسخ حبْسسغ ّظٌٓسسَ روسسيه طظسسخرن   ٛظ٘سس٢ٌّ حجل٠ٜسسش   ُخٌٛٔحهسسي حٛظـَّيّسسشّ  حألىحءا  ه٠ٜسسِّ

 حٛونخطَ ٛظظزق حجل٠ٜش طبٜش ًحص ٟونَ- 

ُ ظسَُّْ َى طسٌٍس ٣ٌٟ٘سش ٟس٢ حٌٛكسيحص حٛ    و رلس سّأ٣ََّ هَٜ -   ؽل٢٘ حٛنلَ اذل حٛنض6ّ ٛو٠سٚ   ربسّٚ  حٛسنضّ  اً ا١ّ- شسّحٌٌّٜٛس  ش أً حَٟٛسٌ

و حٛٔسخٟو  رسو اذل أ١ ّزنسٌح هْٜسو ه ٓسخص ٟس٢ أ٣سٌحم سلظِٜسش- ٛسٌح ّزسيً ىسٌح            ؿّس ًٌّ  خّنٌُ رو شسوض ٟسخ أ١ ّنسظؾ ٣ظّس     ا٣ٔخ٣ِّ

                                      
 - 89,97  ؛ظيٍ ٣ِٔوّنلَ/ حدل (1)
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َىخ- ًْْٛ ٜٛـ٠ٜش ىٌح حٛو٠ٚ  ٌٛح ُيِ ًحص أػَ - ُخٛنظٌص طَحٓذ حدلٌحَٓ ًطٌؿييخ ًطٌّْاؿَحثْشّزخ أله٠خٙ حٛظٌؿْو ٟٔزّ

 ُلٔذ- خص حٛنلٌّشّش رنخء حٛو ٓسّ  ألعلخ طٔظو٠ٚ ٛظوََّ حٛنخّ َِْْٗٓ حإل٣ٔخ٣ْشّحزليًى ا حدلٌ

 ٟٔسظو٠ِٜ حٛسنضّ  هني ش- ًىٌه ححلخ ص ش  ًححلخٛش ح ؿظ٠خه٣ِّْوخّْٛش  ًححلخٛش ح طٌحٙ ٢ٟ ححلخ ص؛ ٗخحلخٛش حدلوٌّْٜٟ - حٛنض7ّ

٣ٔـسش ٟس٢ ٣ٔسخؽ ىسٌح حٛظسٌحرل       ًُّٚي٠و ّؤطِ ا طٌٍس طٌحٙ ٟس٢ حٌٛٓسخثن- ُِسِ ٗس     حٛنضّ ا٣ظخؽ أ١ََّ ًؿش حٛنض- خَ رٌٓهَػش ٜٛظٌّْ

حٛؼٌحرؾ حٛٔخثيس  ُؼٌحرؾ ريحّخص حٛنظٌص سبظَٜ ه٢ ػٌحرؾ حٓظ٠َحٍىخ ًعلخّخصبخ- ًا حدلٔخرسٚ غلسَُ حٛنلسَ اذل     ْطـزّ

 ش ِٟخٍٓش ٜٛظـٌٍ- ٍَ ا كخٛش ًحكيس ٟؼخّْٛسيخ هنخطَ ٢ٟ ٣لخٝ ػخرض ٟظِح٢ٟ  أُ ٣لخٝ ّأ٣ََّ حجل٠ٚ هَٜ

ّنـزسْ هٜسَ حٌٛٓسخثن       ْ هٜسَ حجل٠سٚ  ُسخٌٛهِ ح ؿظ٠سخهِّ    ش طنـزْ هَٜ حٛنظٌص أٗؼَ شلخ طنـزحألهَحٍ ح ؿظ٠خهّْ ١ّا- 8

 وْنيخ   طئػَ ا  ا ٓٔؾ ػجْٚ ٢ٟ رل٠ٌم حٌٛٔحهي- رش ٛرتحْٗذ ح٠ٔٛش ح ؿظ٠خهّْ اً ا١ّش  حٌٛٔحهي حٛنلٌّّ أ٣ل٠شهَٜ 

ذ خ٣س جب خاّش شس٘ٚ حٓظ٘شس  غ حٛظسْخًش حٌٛىنّْس  ش أًػْ ه ٓش رخٛنظٌص ٟنيخ رخجل٠سٚ- ُخجل٠ٜسش ٟس٢ كْس    - حٛوٌحٟٚ حٛن9ِّْٔ

 حٓوش ٛ طظخٙ  ٗخٛظوزري  ًطٌَٗ حدلوٌٜٟخص  أً حٛٔوِ اذل ًخّش ٟخ- أٟخ كيًى حجل٠ٜسش ُْسظّٞ  ٌأٌٍٟ أهٍَ طو  هَٜ حٌٛخّخص حٛ

   ػٞ ّٔظٌنَ هنيخ ا حدلَحكٚ حألًذل ِٜٛيٞ- حٛنضّ  أػنخء حطزخم ا زبيّيىخ ٠ُْخ روي

حٓظؼسخء حجل٠سٚ ٌٛريىسخ ٟس٢ حجل٠سٚ حألهسٍَ  اً ّوظ٠سي ٟظو٠ٜسٌ          حٛنظٌص طشري اذل ٣ظٌص أهٍَ رـَّٔش سبظَٜ هس٢  ١ّا- 10

حٛنسخّ   ُسب١ّ   خ ٢ٟ أؿٚ حٓظو٠خٙ حٛنظٌصسّ  أٟهخّٝ حٌٜٛش ا حٓظو٠خٙ حجل٠ٚ هَٜ ٟوَُش حٌٛٔحهي ٢ٟ كْغ ىِ ٣لخٝ حُرتحػِّ

ىحص ٟٔسسٌّظسسخص ًهٜسسَ حدلٜوّ كسسيحع حجلخٍّسسش خبظٌطسسيخ ًطنـزسسْ ىسسٌه ححلخٛسسش ٟسس٢ حٛظنسسخصّ     ش حألحبخؿسسش اذل ٟوَُسسش ه٠ّْٜسس 

 حٛنظٌص-  س  ًزلخٗخًحإلؿخرخصحدلٌػٌهخص   ًح ٓظـَحىحص  

أًذل رخٛيٍحٓش ٢ٟ حجل٠ٜش  أل١ حجل٠ٜسش ًسري ٓسخىٍس     حٛنضّ أ١ََّ و هَٜؿَح٣ي( أ١ ّنزّ رٌ ذبٌه حٌِٛحٍّ حٛوشَس ػلخًٙ )ىُ 

ىنسخ   حإلشسخٍس ٟس٢   - ً رسيّ ١ حٛسنضّ حجل٠ٜش طٔظيهِ طب  أهٍَ ًرٌح طٌّ٘ اً ا١ّرٌحطو   خسّْخ ٟ٘ظ١ٌِ كيػخ طٌحطّْٜهَٜ أ١ ط٘

–خ   أً طٜٖ حٛسيت   زب٠سٚ ٟونسَ طخّٟس    ؿَح٣ي( ا اشخٍطو اذل حجل٠ٜش  اظلخ ٓظي حجل٠ٚ حٛيت طٔظو٠ٚ ٗشٌحىي ضلٌّشّرٌ)ىُ  أ١ََّ اذل

ٝ يسخ  ثًٍح ٣ظٌطخ دلخ ذلخ ٢ٟ ى ٛش طٌسا حٛٔسخٟن.حٛٔخٍة هس٢ حٛزلسغ ا ٟسخ      ش حدلونَ طويّحجل٠ٚ طخّٟ اً ا١ّ ,س ٢ٟ حٛنضّأِظحم  إلشبسخ
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ْسو  ُ ّوظ٠سي هٜ ًٌ ىسِ حدلَط٘سِ حٛس   اٙ ه٢ حجل٠ٜش   ٌِّٜ ًؿٌىىخ  ظلٌّحٛ أ١ََّ ىنخ اذل حإلشخٍسُيٞ حدلوٌٜٟش حٌٛحٍىس ُْيخ- ًربيٍ 

 -ٜٛنضّ ١ٌ٘حٛنض- رٚ ىِ حجلِء حألٓخّ حدل

 

اف اال -
 
 : (Cohesion) ـتّ
  

  ًحٛظوسسٍَ هٜسسَ روسسغ ٟسس٢ ٟوخ٣ْيسسخ     (Cohesion) حطسسسّٔخ٠ّٜ٘سسش ٍٛ هٜسسَ حدلونسسَ حٌٜٛسسٌُ   ٙ ىنسسخ حٛظوسسَّ ضلسسخً

 -( Text Linguistics) ًِّحٓظو٠خ صبخ ا رلخٙ هٜٞ حٌٜٛش حٛنظّ

ٖ     (Cohesion)طرتؿٞ ٠ٜٗسش    ً    ًخٛزسخ ا حٛوَرْسش رسس )شبخٓس ٞ  روسغ (  ًىنسخٕ ٟس٢ ّرتطبيسخ )حٛٔسزٖ(   ّرتطبيسخ   ٟنسي

خ علس ّرتطبٌ اً (Coherence)ْنسيخ ًرس  ٠ٜٗسش    رس)حٛرتحرؾ(  ًنه١ًَ ّرتطبٌعلخ رسس )حٛظ٠خٓسٖ حٛنظسِ حٛشسِٜ٘(  ٜٛظَِّسْ ر     

طَطبش ٠ٜٜ٘ٛش  ١ٌ٘ٛ ٢ٟ ٟوخ٣ْيخ ا حٛوَرْسش ىسٌ حجل٠سن ًح ٣ؼس٠خٝ ًح ٟسظ ء        طسّٔخّرس)حٛظ٠خٖٓ حٛي رل(- ًؿخء حهظْخ٣ٍخ ٛ 

ٚ ًٟخ هسظٞ   حٌٌّٛٓ ٟخ ىهٚ ُْو حْٜٛ"ًىٌ ٟخ طٌكِ رو ى ٛش ح٠ٜ٘ٛش ًٟخ ٌّكِ رو حٓظو٠خذلخ أّؼخ- ُٔي ؿخء ا ٛٔخ١ حٛوَد

ْٔ ح٠ٔٛسَ/  سّ  ك٘سخه حٛ٘ٔسخثِ  ًحطس   لّْٞٔ أُ ّسن سّْٔ  ًحٛـَّْ ّؤطٔسْ ًّظس  سّ  ُٔي حطٟخ ح٣ؼّٞ   ًّْٗٚٔسًّٓي ًْٓ حْٜٛٚ ًحط

ء/ - ٓسخٙ حِٛسَح   [16,18 ح ٣شٔخّ] (ًَح٠َََِْٔٛ اًَِح حطَََّْٔ ًَحَِّْْٜٛٚ ًََٟخ ًَََْٓ  ََُٜخ أُُِْٓٔٞ رِخٛشََِِّْ )حٓظٌٍ- ًا حٛظنِّٚ/ 

َ  ْٜٛسش ػس ع   ًحٓسظٌحإه إه ًحؿظ٠خهسو  ح٠َٔٛ حٟسظ   حطسّٔخًّٟخ ًْٓ أُ ًٟخ طبن ًهظٞ  ً  س ًأٍرسن هشسَس  ٓسخٙ حِٛسَحء اذل     هشس

 -(1)"  وحطسّٔخٓحٟظ إه ً هشَس ُْي٢ّ ٓض

ّ  ١ّبٝ ًُا ػٌء ٟخ طٔيّ  ه ٟس٢  ءروؼسيخ اذل روسغ  ًحٓسظٌح    و حدل٣ٌ٘سش ٛسو- ًػسّٞ   ثس ؛ ّوسا أّؼسخ طبسن أؿِح   حٛسنضّ  حطسسّٔخ

 ش  ً  ّوسيّ ّْٟس٢ ىحثسَس حٛنظّس    ًٛسٖ حٛظنسخَُ ؼلسَؽ حٛسنضّ     ر  ٣ٌٟ٘خصبسخ  أل١ّ  طنخ١ٌَُْ٘ٛ ًكيس ى ْٛش ٟرتحرـش    غ حٛي ٛش-كْ

 خ-  ٣ظّ

                                      
 - 279 .10حر٢ ٟنلٌٍ؛ ٟخىس ) ً ّ ّ(؛  (1)
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ٛظظسخّ  حٛسٌُ ّوسا حإل   (haerer)ا حٌٜٛخص حألًٍرْش ُْنليٍ ٟس٢ حألطسٚ حٛ طسْا     (Cohesion)خ أطٚ ٠ٜٗش أّٟ 

ًّوسا )ٟٜظظسْ ٟوسخ(-     (Cohaerer)وخ أً هَٜ ضلٌ ٟظظٚ( ْٛنظؾ هس٢ ًٛسٖ حِٛوسٚ    حٛيت طوا )ٟ (co)ُّيص هْٜو حٛزخىثش 

َ    1601اذل ٓسسنش  (Cohere)ًَّؿسسن أًٙ كيسسٌٍ ِٜٛوسسٚ    ( ٜٛ٘خطسسذ حدلٔسسَكِ  سٝ ًًٛسسٖ ا ٟٔسسَكْش )حْٜٜٛسسش حٛؼخ٣ْسسش هشسس

ْ( ه٢ رٍ )ىٌٝ- ا حبٌع ح1678ٌِْٜٔٛٓنش ا  ( ُٜٞ ٢ّ٘ ا Cohesionّخ أًٙ كيٌٍ ٠ٜ٘ٛش )ش٘ٔزري- أّٟ حإل٣ُِْٜ٘

 -(1)حِِٜٛٔش حٛـزْوْش

ش حدلوخطسَس  أً ٟسخ   سّٓس٠ْخ ا رلسخٙ حٛيٍحٓسخص حٌٌّٜٛس       ً (Cohesion) طسّٔخّأٟخ حدلونَ ح طـ كِ دلِيٌٝ ح  

ـ    ٠َّٔ روٜٞ ٌٛش حٛنضّ ٚ رنْسش  حٛو ٓسخص ًحٛسًَحرؾ حٛسيت طشسّ٘    ؛ أُ ش ٜٛسنضّ ٜق كسٌٙ حٛزنْسش حٛٔسـلّْ     كْسغ ّسيًٍ ىسٌح حدلظس

 رنسَ  ا ٛظظ٠خٖٓ ٟوسخ  (ٌٍُْٞحدل )ش حٌٛكيحص حألٗرب ٢ٟاشخٍس اذل هخطّْ"ٛو٠ٚ ىٌح حدلظـٜق هني حٌٌّٜٛ  - ُٔي حٓظحٛنضّ

١ ٌٜٛكيس حٛ٘سربٍ  ٠ٗسخ ؽل٘س٢ أ١      ُِِ ىٌح ح ٓظو٠خٙ طو٠ٚ رل٠ٌهش ٢ٟ ح٠ٜ٘ٛخص ٠ٌّٗ٘(حألىحس + ح ٓٞ ) أٗرب  ٟؼخٙ ًٖٛ؛

 -(2)"و ح٣ٔـخٝ ىحهِٜسٌّّطَ رؤ٣

ِ  زل٠ّيى- )ش طظظَ ذبخ حٌٛكيحص حألٗرب ٢ٟ ح٠ٜ٘ٛش أً كظَ حجل٠ٜش- ٠ًٗخ ّوَُو ١ًّْ هخطا طسّٔخُّخ    (؛حخلـسخر

( حٛسيت طظسٚ رس     ش )حٛشسْٜ٘شّ خٌٛٓسخثٚ حٌٌّّٛس  رو ُْس يظٞ س.هـسخد ٟسخ  ًّس   ِحء حدلشسٜ٘ش ٛنضّ ًٖٛ حٛظ٠خٖٓ حٛشيّي ر  حألؿس "ُيٌ 

ّٜٖٔ حثٜٚ حٌٛحطَ ؿَّٔش  حخلـخد. حٛنضّ خّحطس٣ّٔش جلِء ٢ٟ هـخد أً هـخد رَٟظو- ٢ًٟ أؿٚ ًطَ حٛونخطَ حدلٌّ٘

ش ٓزّْٜس  اكخٛسش ش  ٜس ح حٛؼ٠خثَ ًحإلشخٍحص حثْش  ٟظيٍؿخ ٢ٟ ريحّش حخلـخد )حجل٠ٜش حٛؼخ٣ْش ٟنو ًخٛزخ( كظَ علخّظو  ٍحطيهـّْ

ٕ      سّأً رويّ ًٛسٖ ٟس٢    ٗسّٚ  …ش  ٟيظ٠خ أّؼخ رٌٓخثٚ حَٛرؾ حدلظنٌهسش  ٗسخٛوـَ  ًح ٓسظزيحٙ   ًححلسٌٍ ًحدلٔخ٣ٍسش ًح ٓسظيٍح

 -  (3)" ٟظآهٌح ٚ ٗ ّش( ّشّ٘.حخلـخد )حدلوـَ حٌٌُٜٛ رظِش هخطّحٛنضّ أ١ََّ أؿٚ حٛربىنش هَٜ
                                      

(1) See: Al-Algawi (Bayda’ A. L.): Rendition of Syntactic Cohesion: Application of text linguistics 

on translation; A thesis of Master; Submitted to the council of the college of Arts of the Al-

Mustansiriya University). 1996, p. p. 1.  
(2) Crystal; s.v- Cohesion p.p. 61.  

 - 5 ؛991  رريًص  1  ؽِّحٛوَر   ٟيهٚ اذل ح٣ٔـخٝ حخلـخد  حدلَِٗ حٛؼٔخاّخص حٛنضّّْ(؛ ٛٔخ٣زل٠ّي)ى-  ِّحخلـخر (3)
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ـ   ظس ظٔش ططَْٗزّْس  –ش سّو ه ٓش ضلٌّسأ٣ََّ هَٜ طسّٔخّّش ّنلَ اذل ح ًحِىٌه حٛ ٢ٟ  َ    أُش ٜٛسنضّ ّْلَ هٜسَ حٛزنْسش حٛٔس  هٜس

ّ ْٛسيحُ ًكٔس٢ ٛ   طوَّسَ ىخ  أ١ََّ - ا كس  صلسي  حٛو ٓخص حٛيت طٌؿيىخ حألىًحص حَٛحرـش ألؿسِحء حٛسنضّ    ّظ٠ؼسٚ ا ٗس١ٌ   طسسّٔخ

ي ًٛسٖ )ىخْٛسيحُ( ا ٗظسخد نهسَ     ّئّٗس - (1)خص حٛسنضّ سّّشري اذل ه ٓخص حدلونَ حدلٌؿٌىس ر  ؿْ خسّى ْٛ خِٟيٌٟ طسّٔخِّٟيٌٝ  ح 

  ا رٌطِو ؿَّٔش ٛظلْٜٚ حٛسنضّ  طسّٔخّح ع اذل ٗؼري ٢ٟ ٌٓء حِٛيٞ حٛنخؿٞ ه٢ حٓظو٠خٙ ىٌح حدلِيٌٝ ٓي طوَّ أ١ّ أىٍٕروي أ١ 

ّ ح  أ١ََّ كس   ّ  خٜٛنظسسٌص  ُ شّّس ش ؿٌىَّْهخطّس  ّوسسيّ طسسّٔخ ُ  – طسسّٔخ طسَطزؾ رخٛزنْسسش   ْشَّى هخطّس رلسسٛسْْ   ,٠ٗسخ ّسسٍَ ىخْٛسيح

 حٗسخ اىٍرش٘ٚ ًحٓن  ًؽلؼٚ  ٣خطؾ ه٢ ه٠ٚ ضلٌُّ ش ُلٔذ  رٚ ىٌ هْٜ ى رلّحدلوـ٠ّْ ا ٟٔظٌّخصبخ حٛنلٌّشّ ش ٜٛنضّحٛٔـلّْ

  - (2)خ ٜٛوْخٍحص حٛي ْٛشّطٜٔخثّْ

ًح ٓظزيحٙ  ًححلسٌٍ  ًحٌٛطسٚ     ٗخإلكخٛش؛ طسّٔخّوٍَ ذبخ ح ّسحُ ًك٢ٔ رل٠ٌهش ٢ٟ حٌٛٓخثٚ حٛيت ى ىخْٛيػليّ 

 ١ شخء حهلل- اع ذلخ رخٛظِظْٚ ا حِٛظٚ حٛؼخ٣ِ حدلوـ٠ِ  ٓنوَ طسّٔخًّح 

حٛسٌُ حهرت٣سخ ٛسو     (Coherence)  ىسٌ ٟظسـٜق   ِّحٛنظّس  ٟو روغ حٛزسخكؼ  ا هٜسٞ حٌٜٛسش   ىنخٖٛ ٟظـٜق نهَ ٓيّ 

ْخص حٛ٘ؼريس ًحدلوظِٜسش حٛسيت أؿٜٔيسخ هْٜسو حدلرتطبس١ٌ  ٠ًٗسخ ىسٌ ححلسخٙ ٟسن حدلظسـٜق حٛٔسخرْ            ط٠ْٔش )ح ٣ٔـخٝ( ٢ٟ ر  حدل٠ّٔ

(Cohesion)  ّطسسسّٔخّح هٜسسَ ٟظسسـٜق ح - ؿسسخء ىسسٌح حدلظسسـٜق هنسسي روسسغ حٛزسسخكؼ  ٍى (Cohesion) ّٟسسو حٛسسٌُ ٓي

ص حٛنلٌّسش حدلٌؿسٌىس   ٔيسخ حألىًح ْ رٌؿسٌى ه ٓسخص حٛرتحرسؾ حٛسيت زبّٔ    خ طظلّٔس اظلس  ًكيس حٛسنضّ  أ١ََّ ُ ًك٢ٔ حٌٜٛح١ َّّخ١ىخْٛيح

ىحهسٚ   رخٛو ٓسخص حدلونٌّسشّ   َونسّس  ,ن٣ِسخ  خ٠ٗسخ ٣ًَٗس  – ىٌح حدلِيسٌٝ اظلسخ ىسٌ ِٟيسٌٝ ى رلّ     أ١ََّ ١ ٗخ٣خ ٓي أشخٍح اذلا  ًىحهٚ حٛنضّ

                                      
(1) Halliday, M. A. K and R. Hassan; Cohesion in English; p.p. 4.  
(2) See: Haliday, M. A. K; Dimension of Discourse Analysis; in Van Dijk Hand book of 

Discourse Analysis, Academic press, London; 1985. Vol 2; p.p. 54. 

حٓٛش  ش  ىٍحٓش ا حألْٓ حٛنلَّش؛ ٍٓخٛش ٟخؿٔظري ٟـزٌهش هًَّّْٜنلَ/ طنٌٍ٘ )طِخء(  زبْٜٚ حخلـخد ا حٛيٍحٓخص حإله ٟ 

 - 208 ؛1996ؿخٟوش رٌيحى   ؛حٛ٘خطزش



   الفصل األول 

 

20 

  رٚ ّنشسٌ ١ رَطسي ٟلسخىَه ا ٟٔسظٌّخص     هَٜ ٟٔظٌٍ حٛظـزْٔخص    ّٔظَح٣و هَٜ حدلٔظٌٍ حٛي رلّ ٗخ٣خ"  ي٠خأ٣ََّ   ا ّحٛنضّ

 - (1)"أهٍَ ٗخٛنلٌ ًحدلوـٞ

  طسّٔخّخ ٛيّو  ًح٣ـْٜ ٟنو ا ٣ٔيه دلِيٌٝ ح سّأٓخْٓ (Coherence)خ )ُخ١ ىحّٖ( حٌُٛ ؿوٚ ِٟيٌٝ ح ٣ٔـخٝ أّٟ 

ش سّش ٠ْٓخ٣ـْْٔسسّْهخطّسس"ح ٣ٔسسـخٝ ىسسٌ  أ١ََّ - ًّسسٍَ(2)ش ًكسسيىخسّرخٌٛٓسسخثٚ حٌٌّٜٛسس  ؽل٘سس٢ كٔسسخرو   ح٣ٔسسـخٝ حٛسسنضّ ريٍ أ١ُّسس

١ حٛو ٓخص ر  حجل٠ٚ ًحٛٔؼسخّخ ؽل٘س٢ أ١ طٌؿسي    اً- (3)"طبٜش َِٟىس ٟظؤٜش رظؤًّٚ طبٜش أهٍَ ٜٛوـخد  ٓخث٠ش هَٜ طؤًّٚ ّٗٚ

ٙ أ٣سٌحم  خ ٛزْخ١ َْٗ ؽل٢٘ ١ طسئًّ سّػًٍَّ ُ ٜٛنضّطَْٗذ ٣لَ حٛظوزري هنيخ  ًىٌ حٛٔزذ حٌُٛ ٢ٟ أؿٜو ٗخ١ ّٗٚ ٢ٟ ى١ً أ١ ّظّٞ

 -(4)ش ًري طَػلشسّح٣ٔـخٟيخ ػ٠نْ اػزخصٟولٞ حٛٔؼخّخ حثظخؿش اذل  ّٚكـخد هَٜ ًؿو ح ٣ٔـخٝ  كظَ ًٌٛ حخل

ْ رٌؿسٌى  ظلسخ طظلّٔس  ا  ًش حَٛحرـسش ٜٛسنضّ  سّْ ُٔسؾ رٌؿسٌى حألىًحص حٛنلٌّس     طظلّٔ ًكيس حٛنضّ أ١ََّ ٌّٙ(ً ًٍَّ )رَح١ً  

ٔٔش   طليَ ُْيخ ا  ٜٓسْ  ٟس٢ حألىًحص   ظسّيخ ٟأ٣ََّ ش هَٜسّطٜٔخثْ ً ٢ٟ حٛٔيٚ أ١ صلي ٣ظٌطخ ٣ِي٠يخ رّ٘ٚا  حٛؼ٠اّ َٛحرؾ حدلونٌُّح

 ١ّاخ  ًٚ ٣ظّس حجل٠سٚ ىنسخ ّشسّ٘    طٌحرلّ أ١ََّ طٜٔخثْشّ - ُب١ حٛٔخٍة ذلٌه حٛنظٌص ِّرتع رّ٘ٚطسّٔخَّس ه٢ ه ٓخص ح حٛلخىَس حدلوزّ

 - (5)ٓخث٠ش ر  حجل٠ٚ يٞ حجل٠ٜش حٛؼخ٣ْش هَٜ ػٌء حجل٠ٜش حألًذل- ُيٌ ِْٓرتع ًؿٌى ه ٓخص ٟونٌّشّحٛٔخٍة ِْٓ

                                      
 - 207طنٌٍ٘ )طِخء(؛  (1)
 -207حدلظيٍ ٣ِٔو؛  (2)
 -137ُخ١ ىحّٖ؛ حٛنض ًحْٛٔخّ   (3)
 - 139؛ حدلظيٍ ٣ِٔو(4)
 ؛1998  حَّٛخع  حٛرتِّ٘  ٟـخرن ؿخٟوش حدلٜٖ ٓوٌى  ى ؽ ٟنري  ً ى-اٛـِِ حِْٛٛـ زل٠ّيٌٙ؛ زبْٜٚ حخلـخد  طَطبش ى- ّرَح١ً )ؽ د( ً ؽ  (5)

234 ,236 - 
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طوسي طٔسخّ ُٔسؾ ٟس٢ هس ٙ حٛلسٌحىَ        دل" ًكيس حٛسنضّ  أ١ََّ ً َّّخ١اـَ( ُِيًْ ًصلي ىٌح حٛـَف أّؼخ هني )ىخّنو ٢ٟ 

ش؛ ٟٔسخثٚ حدلَٗزسخص   حٛي ّْٛس  حألٓخٓسْشّ شَكو رنخء هَٜ حٛن٠سخًؽ   ش  شلخ ّظّٞش  رٚ ّزلغ هنيخ ا أرنْش حٛٔخهيس حٛي ّْٛحٛٔـلّْ

 - (1)" حٛنظٌص حٓظٔ ْٛشّ ,ٟن حٓظؼنخءحص–  ًأّؼخ يس  طنخْٓ حٛنضّحدلؤّ

ًىسٌ   (Coharerentia)َّؿسن اذل حألطسٚ حٛ طسْا     (Coherence)ِٟيٌٝ ح ٣ٔـخٝ  أ١ََّ حٛوزي ُريٍ زل٠ّيأٟخ  

ى طبٜسسش ٟسس٢ حٛظوَِّسسخص حٛسسيت هسسٍَ ذبسسخ ىسسٌح حدلِيسسٌٝ ا هٜسسٞ حٌٜٛسسش حٛنظسسِ؛ ٟنسسيخ طوَّسسَ  ًّسسٌٍ  (2)ٟٔسسظوخٍ ٟسس٢ هٜسسٞ ح٠ْْ٘ٛسسخء

أً ٌٟٓسَ   ِّحطظٜض روغ حدلوٌٜٟخص ُْيخ رسزوغ  ا اؿسخٍ ٣ظّس    اًحّٔؼَ ٜٛـ٠ٚ رؤعلخ ٟنٔـ٠ش "ُ ٌّٔٙ ُْو ٌٌُٓنِٔ٘ حٛ

 -(3)"ٌٟخص  ّشوَ ٟوو حدلٔظ٠و١ٌ أً حَٛٔحء رؼٌَحص أً ح٣ٔـخهخص ا حدلوٜ    حطظخ حطظخرلّ

 ش ٟس٢ هسٌحصّ  ٛسْْ ح ٣ٔسـخٝ زلسغ هخطّس    "ِٔ٘( حٌُٛ ّوسٍَ ح ٣ٔسـخٝ رٌٔٛسو    ُأٟخ حٛظوََّ حٓهَ ُيٌ )ِْٛخ٣يً 

( …) حء  )ح ٣ٔسـخٝ( كظسْٜش طِوْسٚ ى رلّ   هنسي حدلٔسظ٠و  أً حٛٔسَّ    )رنخثْسشّ  و أّؼخ كظْٜش حهظزسخٍحص ٟوَُْسشّ    ًٛ٘نّحٛنضّ

يسخ  أ٣ََّ ٍٍ  ٢ٟ كْغ ىِ َٟٗذ ٢ٟ حدلِخىْٞ ًٟخ رْنيخ ٢ٟ ه ٓخص  هَٜ ٟونَّنيغ هَٜ طَحرؾ ٟونٌُ ر  حٛظظٌٍحص ًحدلوخ

ٞ )ح ٣ٔسسـخٝ( ًخٛزسسخ هٜسسَ ٟٔسسظٌٍ حٛشسس٘ٚ  ُخدلٔسسظ٠ن أً حٛٔسسخٍة ىسسٌ حٛسسٌُ ّظسس٠ّ    شسسز٘ش ى ْٛسسش سلظ٣ِسسش    ّظنخًذلسسخ حٛسسنضّ 

 -  (4)" حٛؼًٍَُ أً ّنشجو

  ٟظ٘خٟ ؛ ًٟس٢  ْزب ظو٢ ٢ٟ زبْٜٚ رنّْ٘شبحٛيت  َّش حٛنضّحدلِخىْٞ حٛنلَّش حٛيت زبْؾ رخ ٣ٔـخٝ ا ٣ل شػٞ ّٔيٝ رل٠ٌه 

 /(5)أمهيخ

 /(Linear or Sequential Coherence) أً حدلظيٍؽ - ِٟيٌٝ ح ٣ٔـخٝ حٛـٌرل1ّ

                                      
 - 55ىخّنو ٢ٟ ً ُْيِْـَ؛  (1)
 - 55 ؛2002   ٍرْن 59  رلٜش ُظٌٙ؛ حٛويى.ِّ  ٟنلٌٍحص ٢ٟ حٛرتحع حٛوَرحٛنضّ ٖكز ؛(زل٠ّيّنلَ/ حٛوزي ) (2)
 - 55؛ ٣ِٔوحدلظيٍ  (3)
 -55؛ حدلظيٍ ٣ِٔو(4)
 - 56؛ حٛوزي )زل٠ّي(؛ كزٖ حٛنضّ(5)
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َ هنو حجل٠ٚ ًٟظٌحْٛخص حجل٠ٚ ٟس٢ ٓؼسخّخ ًىسٌح حٛنسٌم ٟس٢ حٛٔؼسخّخ ىسٌ حٛسٌُ         ّنشؤ ىٌح حٛنٌم ٢ٟ ح ٣ٔـخٝ ر  ٟخ طوزّ 

ض ٟزخشَس ه٢ ؿَّْ حٛو ٓسخص رس   ٓؼسخّخ    ؾلٚ  حٛيت   طشوّش حألسّخ حٛزنَ حٛي ْٛحٛظٌٍَ- أّٟ ٠َ رزنَ حٛنضّّنظؾ هنو ٟخ ّٔ

ٟخ صلَّو هَٜ طٜٖ حم٠ٌهخص ًحدلظٌحْٛخص ٟس٢ اؿسَحءحص  ُيسِ حٛزنسَ حٛسيت طنسظؾ ىسٌح حٛنسٌم ٟس٢           ض ا كيًىَِٟىس  رٚ طشوّ

 حٛ٘ربٍ-  رزنَ حٛنض١ّ ٟخ ٠َّٔ حٛيت طٌّ٘ حٛٔؼخّخ ًحدلظٌحْٛخص حْٜٛ٘شّ

  /(Subordination) - ِٟيٌٝ ححلٜٔخص حدلٌِٔىس2

َ   حٛسيت   ّوزّس  يخ طنشت ح ٣ٔـخٝ حٛنلسَُ ٜٛسنضّ  أ٣ََّ ٞ ذبخ هَٜحٛٔؼخّخ حٛيت ٣ّٜٔ أ١ََّ ّٔظي ذبٌح حدلِيٌٝ هني )ُخ١ ىحّٖ( 

 Rules of)ٔسسٌح٣  ح ٓسسظي ٙ ٟسسخ ّٔسس٠َ ر ٌٓسسخؿشّوسسخى طَْٗسسذ ىسسٌه ححلٜٔسسخص حدلِٔسسٌىس ر   أ١ََّ د  ؽل٘سس٢خهنسسيخ ا حخلـسس

Inference ) ًْٛ(1)شسّحٛنلَّش حدلوَُْ ٌٓخؿشزبيى ر أ١ََّ ش أًسّأً حٌٛٔح٣  ًحإلؿَحءحص حٛيت زبيى هَٜ ٟٔظٌٍ حٛظيح- 

 ؛ أكسسسيمهخ )أهسسسَحٍ ح ٣ٔسسسـخ١ٝ(ىٓسسسًٌحٍطسسسزؾ دبِيسسسٌٟ  نهسسس٢َّ هنسسسي ) ,ححلٜٔسسسخص حدلِٔسسسٌىس–ًىسسسٌح حدلِيسسسٌٝ  

(Convention of Coherence) ؿِءح ٟس٢ حدلٔسيٍس هٜسَ ح ٓسظي ٙ      ١ّانخ ٣َرؾ ٟخ ّٔخٙ دبخ ٣وٍَ  ًأ٣ََّ  طظو ىًٌه

 ّئًٙ اذل طٔخْٛي ًأهَحٍ َٟطزـش رنٌم حخلـخد- 

ن ٌِٟٓسخ ا هٜٔسو    ّظسن  ٛسنضّ ح ِٟظّٜٔ أ١ََّ ًطوا( Illocutionary Link ّشحإلصلخُ ّحَٛحرـش ىٌ ) أٟخ حدلِيٌٝ حٓهَ 

 / حٓطْشش ٝ ٟؼخ  هَٜ ًٖٛ رخدلزخىٛش حٛ٘ ّْٟنـٌٓخص- ًّٔيّر  حدل شصلخُّّاًِّىه رَحرـش 

 ٟخًح ُوٚ ٍؿخٙ حٛشَؿش؟  - أ

 ُ/ د- ؿجض ٛظٌّ

ح٣ظزسخه   ٍؿسخٙ حٛشسَؿش ًشسيّ   و ٢ٟ حٛشٌذ أكسخؽ رس   خ٣ٌه ,هَٜ ٓزْٚ حدلؼخٙ–ٌّٔٙ ّنزٌِ ٛنخ أ١ ٣ظوْٚ ٌِٟٓخ ّشيي  

٣خ   ُيٌ   ؽلسيّ حإلؿخرشو هخؿِ ه٢ أ٣ََّّ ٝ حدلشخىي حٛؼخ٣ِ هََٜ ٗ ِّٔسً ّاحدلشخىي حٓهَ-   حدلخٍس  هنيىخ ٓؤٙ حدلشخىي حألًٙ

                                      
 - 56؛  حدلظيٍ ٣ِٔوّنلَ/ (1)



   الفصل األول 

 

22 

ِ ١ٌ٘ هٜسَ حٛنلسٌ   ظحدلٌِٔىس  ُ   كْنيخ ؽل٢٘ أ١ ٣ؤطِ رخَٛحرـش ح صلخُّشّ و كؼَ ٜٛظٌّسسّرخدلوٌٜٟش حدلـٌٜرش أل٣ / )  أهسٍَ ٟسخ   حٓطس

 /(1)ُِ ( ؿجض ٛظٌُّوٜو ٍؿخٙ حٛشَؿش أل٣نّ

 طسسسّٔخّٝ ْٛ٘سس١ٌ ِٟيٌٟسسخ أؾلسسٚ ٟسس٢ ِٟيسسٌٝ ح ( ٓسسيCoherenceِّٟيسسٌٝ ح ٣ٔسسـخٝ ) أ١ََّ ٝ اذلٟسسخ طٔسسيّ طلٜسسض ٟسس٢ ٗسسّٚ 

(Cohesion)  ًخ ّشس٠ٚ حٛو ٓسخص   حَٛحرـسش ٛسو  ًاظلّس    ش ُْو هَٜ حٛو ٓخص حٛنلٌّسشّ ّْش حٛنظّّْخطّحخلً ٔظظَ ًكيس حٛنضّط   ا

ٙ حدلٌٓسَ ًح طظسخٙ  أً ٟس٢ هس ٙ ٟسخ ّظظسٚ       هْٜيسخ ٟس٢ هس      حٛسيت ّٔسظيٙ ّ  ش ٜٛسنضّ حٛيت   طليَ هَٜ حٛزنْسش حٛٔسـلّْ   حدلونٌّشّ

 ٟن حدلوَُش حٛٔخرٔش رخٛوخدل-  ش أً رظِخهٚ حدلوٌٜٟخص حٛيت ّوَػيخ حٛنضّسّرخٛظـَرش حإل٣ٔخ٣ْ

                                      
 - 57 ؛ حٛوزي )زل٠ّي((1)



 
 الفصل  الثاني
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ش حنّيت  َّّف ذبخ، ًهٍ حنكْفْوََُّّحنٌٓخثم حنيت  هَ، ًهطّّٔخ ف هٍ كؼذ ههَ يفيٌو حٙمبخًل يف ىٌح حنفظم حنظوَُّ 

و ىٌح حؾبفيٌو، ًىٌّ ًحكّي يٍّ ـبًٌهّش كظّذ      ٔقخ، ًنك هٍ ؿَّق هَػنخ نهكظخد حننلَُ حنٌُ قيََّّّيخ يظ َضّربوم يٍ 

ٙ  ِّنظّّ حن نْض روهى حنهغّش هُ ٔ ، ففِّ كظّخد $ح # ؾبئنفّْو $ىخنّْيحُ ً   "Cohesion in English" حَٗكهِّّْش يف  خ طّّّ

ٍ فو حؾبئنفخٌ، ًكٌنك هًَّّ كًخ هََّ نضّحن ف أًٙ ههََظوََّ ش كٍٔ#ٍَّّقْ ٚ  نضّحنّ  حنفَّ  رّ    شَّّاشكخنّْ ه يٍّ  حخ أػّخ ، َّضّ   ًحنّ

حنيت طكٌٌ هّخىس أكّ    -يٍ حنكهًخص  ـبًٌهش ضٍ يخ اًح كخَش حنقخٍة حنٌُ ّقََّّّىِ ئئًنْ َضّ ًحنٚ حننضّ فًٔؤنش زبيّي

يٌكّّيح، أً ـبَّّى ـبًٌهّّش يٍّّ حػبًّّم ،ّّ  حؾب حرـّّش،    ٌ يقـوّّخ ّكٌٌّّ كّّّٚ طكٌّّّ –يٍّّ طبهّّش ًحكّّيس يٍّّ كّّْغ حنـٌّّل   

ىٌ يف حننيخّش ئؤنش ىٍؿش، ًَقـّش ٍدبّخ طكٌٌّ يؤنٌفّش هنّي أ،هّذ       "ًـبًٌهش حػبًم ،  حؾب حرـش،  حننضّ فخٙهظٚف ر 

خ كٔخٌٌّٓ ربّخه   ىٌّح ٙ ّزـّم أً ّؼّومل حؾبٚكلّش حنوخيّش حنقخثهّش رؤَنَّّ        أٌَََّٗشّخ  ؿهزظّيى، اٙ    صبى ٓ  هنّي قَّح   حؾبيٍّ

 . #1$"خ، ًيخ ىٌ نْْ رنضّر  يخ ّكٌٌ َظَّ قَّفحنظ

خ يخ ِ َظَّٙ طٌؿي يف ، ه، ًىِ حنيت شبّْ غبخص نهنضّ ش ػًنخ، طويَُّّّّش  حؾبئنفخٌ ىنخ اىل ًؿٌى هٌحيم يٌػٌهْ 

ِ، ًنّك هٍّ ؿَّّق قيٍطّو يف يوَفّش يّخ اًح كخَّض        ل ىٌّه حنوٌحيّم ىٌّ حؾبظهقّّ    أًَّ هٔهش ،  ي حرـش يٍ حػبًم، ًنوّم  هٍ ٓ

شَّؿخ ييًّخ يف ؿوّم ـبًٌهّش يّخ يٍّ حػبًّم         حنٌُّ ّوّيُّ   طّّّٔخ  خ أً ٙ. ًحنوخيم حٓهَ ىٌ حٙـبًٌهش يٍ حػبًم طكٌٌ َظَّ

 . ىحٌ ًنكخ. فيٌحٌ حنوخيٌٚ مهخ حنهٌحٌ يبيَّظَّ

                                      

                                                      Halliday, M. A. K, and R. Hassan; Cohesion in English; p.p.1 $1# 

صبًيًّخ  ح ٍهٚفّخ ؾبّ  ههَّ حؾبظهقِّ $حنّٔخين/حنقخٍة#،     ِه هٍّ حنَّٚضّ  ًيوَفش يخ ٌبّّْ  حؾبئنف  أَخؿخ ييًش زبيّي حننضّ أٌََّيٍ حؾبٚكق ىنخ  

خ ًحنوخيهّش ههَّ ؿوهّو َظَّّ     ش حنقخثًّش ىحهّم حنّنضّ   ََّّح ؿيّيمهخ نهوٚقّخص حننلٌّّ   َّّخ ٓوّ يًّخ اهب ّ  اَِ و، ًحطّّّٔخق . ًىًٍ حؾبظهقِ يف زبيّّي حنّنضّ   ربمهخل

 ٌََّٕ خ قِ زبيّّي حنّنضّ  ِ ؿَفخ ييًّّكٌٌ حؾبظهقّ ِ طغين هٍ طكَحٍ ًكَ ىٌح حنيًٍ، فًٍ حنزيّيِ أٌحًٕىل اىل ىًٍ حؾبظهقّ اشخٍصبًخ أٌََّٔقخ. ًأٍٍ َّّيظ

ًحؾبَّٓم انّْو    ،ىِ حٙطظخل، ًّٔظيهِ ىٌح حٙطظخل ؿَف  مهخ حؾبَٓم $حؾبّظكهى/ حنكخطّذ#   -شرظٌٍس هخيَّ-حنكٚو  /نهنضّ شحٕٓخَّْٓحنٌكْفش 

ٚ  أً ُّٕ ىنّخ  قًّْش نهّنضّ    ضَّ خك ؾبّخ ين/ حنقخٍة#، ًنٌٙ ًؿٌى ىٌٍّ حنونظٍَّ خ$حنٔ -311ٌل  ّّ حًٌ ً َرّ  ، 11ًو يـهقّخ. ّنل0َّ حؽبـّخرِ     كّ

312 . 
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 ينـٌقخ أً يكظٌرخ، شوَح كخٌ أً َؼَح، أً كٌحٍح أً يٌٌَنٌؿّخ، أً أَُّ "ٌبكٍ أٌ ّكٌٌ  -كًخ ٍَّ حؾبئنفخٌ– فخننضُّ 

 فّخننضُّ . #1$"  ٌّّو كخيّم ربَّيّخ ػبنّش     ش كخيهش، ًيٍ طَهش حٓظغخػش اىل ينخقشخصِشِ  آهَ، ري ح دبؼم يفَى اىل ئَكَّْ

و ؤََ ّ ر حنّنضُّ  ملٌطَُّى حبـًّو. ًقّي ّّ   يؼم حنوزخٍس ًحػبًهّش، ًٙ يبّيَّ   ْ ًكيس مبٌّش قْي حٙٓظوًخل، ًنْ ىنخ ًكيس نغٌّش 

و يَّطزؾ ذبّخ، ًرخنظّؤنْمل رّ  حػبًّم ّنّظؾ طكٌٍّّ ًكّيحص أكّ  يٍّ           َّّش أك  يٍّ حػبًهّش نكنّ   و ًكيس مبٌََّّّّطبهش ك ٍ  أُ أَ

و َّّرَأّيًّخ نّْْ طَكْزّخ ّشّزو حػبًهّش ،ّ  أَّ        حنّنضّ  اً اٌَّنهظٌحد،   ٍأُ حؾبئنف  ـبخَذًكيحص أطغَ. نكٍ ىٌح حنقٌل يف

ش  ٙ ًكّيس شّكم   و ًكّيس ىٙنَّّْ  َّّههَ أَ حننضّ أك ، رم ىٌ شِ  قبظهمل هٍ حػبًهش يٍ كْغ حننٌم، نٌح فيًخ ّنلَحٌ اىل

ٌ ًاٌ كّخٌ ّظكٌَّّ   فّخننضُّ . #3$ فيٌ يَطزؾ رخنوزخٍس أً رخػبًهش رظلقق حؾبونَّ ٙ رخنشّكم أً رّخؼبـى    رم ًكيس يونَ، ًيٍ ػىَّ

طبهّش ػًٍّ ٓهّٔهش حػبًّم      شحنيت قّي طوـْيّخ كّم    و ًبظهمل هنيخ يٍ كْغ حننٌم، فًـًٌم حنيٙٙص حػبِثَّْأََ يٍ حػبًم، اٙ 

 . حننضّ ذبخ قُش شخيهش ّظلق طظٌكي يف ًكيس ىٙنَّْ َش نهنضّحؾبكٌّ

يخ طبهّش يٍّ حؽبظّخثض    ، نٌح قّيَّ َضّ ًحنٚ حننضّ  حنغخّش يٍ كظخذبًخ ىِ حبغ حٙهظٚف ر ي حؾبئنفخٌ ههَ أٌَّّئكّ 

، اً ّنزغِّ أٌ  #Texture$ حننظَّّّْش  شَّْحؽبخطّ ِأكيٍ ىٌه حؽبظخثض ى .ًحنٌٓخثم حنيت طوْنيى ههَ زبقْق ىٌه حنغخّش 

ًٌح يٍّ كظّخد   يّؤه  حننظَّّّْش  شَّْيخٌ يؼّخٙ ههَّ حؽبخطّّ   . ًىنّخ ّقّيّ  ِه هٍّ يّخ نّْْ رّنضّ    ش شبّّْ َّْش َظَّّْهخطّ َضّ طكٌٌ نكمّ

 0  #1$نهـزن، ّقٌل

 . ويخ يف اَخ  يقخًو نهنخٍِطفخكخص. ػِ ضٌٍََّ ِٓ مًْحََِ مِْٔح،ْ 
 Wash and core six cooking apples, Put them into a fire proof dish.  

َ  قّي   # يف حػبًهش حنؼخَّْش themحؿبخ  (حنؼً  ًيف ىٌح حؾبؼخل لبي أٌَّ  حػبًهّش   ـبًٌهّش يٍّ حنكهًّخص يف    أكّخل ههّ

كخنّش  حٗ(، ّـهق حؾبئنفخٌ ههَ ىٌّح حننٌّم يٍّ حٗكخنّش رّّ     #Six cooking apples$ حًٕىل، حنيت ىِ $ٓض طفخكخص#

                                      
(1) Halliday, and Hassan; Cohesion in English. P.p. 1.      
(3) See: Ibid; p.p. 3.  
(1) See: Ibid; p.p. 3. 
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ٙ   #، ًاAnaphoricٌَّحنٔخرق  ههَ ههَّ حػبًهّظ   فخػبًهظّخٌ يوّخ طنشّجخٌ       طّّّٔخ  ًكْفش ىٌه حٗكخنش ىِّ اػّفخ  ح

 .#1$  ّظزويًخ حؾبِّي يٍ أؿِحثو خَفٔو، اً ٍدبَّ حننضّ خ، أً رخٕكٍَ ؿِ ح يٍَظَّ

. ًىنّخ ّّيًٍ حنظّٔخإل هٍّ يونَّ حنوٚقّش       َش نهّنضّ ْش ر  حػبًم حؾبكٌّطّّٔخقَ حنوٚقش حٙىنخ طٌفّ حننظَّّْش شَّْحؽبخطّ 

 six cookingّٓض طفخكّخص   $# ً them  خ$حؿبّ  حنؼًّ  ر  حؾبفَّىحص حنٌّحٍىس يف حؾبؼّخل حنّٔخرق، أُ رّ        ْش طّّٔخقحٙ

apples# ىبْذ حؾبئنفّخٌ ه ، َ َ  يًّخ  أََ حؾبونَّ ىٌّ    ىٌّح حنظّٔخإل  رّؤٌَّ    هّ ظخٌ َّّحنشِّ  َفّٔو، فخؾبخىطّخٌ حنهغٌّّ     زبٌّْٚ ههّ

حنيت طٌّفَ   ْش طّّٔخقر  ىخط  حؾبخىط  ىٌ حنقٌس حٙ ش. فخٙش ح  حؾبَؿوِّيًخ طش كخٌ يف حؾبَؿوَّْأََ يظـخرقظخٌ يف حؾبَؿن  أُ 

 .#3$حننظَّّْش شَّْحؽبخطّ

نّيخ يّخ   فلٔذ يخ ٌبكنو أٌ ّو  هٍ طـخرق حؾبَؿن، فينخ  ؿَحثق أهٍَّ ٌبكنّيخ ًنّك، ي    حنؼً نْْ حٓظوًخل  

 ح طْخ،ش حؾبؼخل حنٔخرق كخٓط0ِ يو حؾبئنفخٌ هنييخ أهخىقيّ

 َخ  يقخًو نهنخٍ.اَِم ٌٍَ ٓض طفخكخص، ػن حنظفخكخص يف حً ح،ٔم 
Wash and core six cooking apples. Put the apples into a fire proof dish.  

ش رٌطّفو  َّْحطّّّٔخق أىٍ ًكْفّش   " #the"حنظوَّّمل   لأ(ئزٌقش رّّ   "#apples"طفخكخص(طكَحٍ كهًش أٌٍََََّ ىنخ  

يٍ ًكخثمل حؾبفَّىس حدّيىس حٗشّخٍس اىل     اً اٌَّحػبًهظ ،  حطّّٔخ ٓخرق هٍ ؿَّق زبيّي حؾبفَىس حنيت ىِ فبٌٍ  اكخنش ههَ

 .#1$ قزم يٍؿوِ رْنيخ ًر  شِ  يخ يَ حٙش ح  حؾبَ

ً         حنّنضّ  حطّّٔخ يف  حننظَّّْش ًّٗؼخف ىًٍ حؽبخطْش  حدّخل  هٍّ ؿَّّق حٙشّ ح  حؾبَؿوِّ حنٌُّ ّكٌٌّ رّ  حدّْم 

ْ  حنؼًّ   روٌّى  حننظَّّّْش  ههّق  يكخَْش ايف ىٌٍّ حؾبؼخن ، ّش  حؾبئنفخٌ اىل  حننضّ ىحهم ههْو ش أً ش ههَّ كهًّ  َّّّّ يف حػبًهّش حنؼخَ

حنكهًّش ىِّ هْنّيخ     أٌََّـبًٌهش يٍ حنكهًخص يف حػبًهّش حًٕىل، أً يف طكَّحٍ حنكهًّش يظّلٌرش رّؤىحس حنظوَّّمل نهيٙنّش ههَّ         

                                      
(1) See: Ibid; p.p. 3. 
(3) See: Ibid; p.p. 3. 
(1) See: Ibid; p.p. 1. 
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خ أً ؿِّ ح يٍّ   يس ربوّم ينّيًخ َظَّّ   حؾبقظٌىس يف حػبًهش حًٕىل، ًىٌح يخ ىبوم حػبًهظ  ي حرـظ  أً طشّ حٌ اىل ىٙنّش يٌكَّّ   

 .َضّ

ٙ    ًىنخ ط ُ حؼبخؿش اىل  ، ّظّـهق رّو ههَّ ًًٍى يّخىط  أً     حنّنضّ  يف طّّّٔخ  ًؿٌى حطّـٚف ّشّ  اىل شٌّحىي ح

#  فخنوٚقّش رّّ  حنكهًّّخص   "Tie"  حنَّّحرؾ$ِ، ّقّّ ف ىنّخ حؾبئنفّّخٌ حطّـٚف   حطّّّٔخق أكؼَّ، ًطكٌَّّخٌ يظًخّٓكظ  رشّّكم   

ٍ   َّّّّشْم أحنٌُ يف ػٌثو ٌبكٍ ًطمل ًزبه نشت حنَحرؾّ يخ ٌروؼيخ اىل روغ ى اكخنشً حننضّ ىحهم ففِّ    حنّنضّ  قـوّش يّ

$ىّخ    حنؼًّ  #، ًٍأّنّخه يف اكخنّش   Referenceَ رّّ $حٗكخنّش   ىنّخ  ٍحرـّخ ًحكّيح، ًىٌّ يّخ ًَّّّٔ       ل لبّي أٌَّ حؾبؼخل حًَّٕ

themههَ $ٓض طفخكخص # six cooking apples.# 

 Six# ههَ $ٓض طفخكخص  theنّ أيخ يف حؾبؼخل حنؼخَِ فينخ  ٍحرـخٌ  أكيمهخ يٍ ٌَم حٗكخنش، ٌّؿي يف اكخنش $أ 

cooking applesٗحٓهَ يٍ ٌَم قبظهمل ّليَ يف طكَحٍ كهًش $طفخكّخص   حنٔخرق، يف ك  أٌَّ كخنش ههَ# ًىٌ يٍ ٌَم ح

apples  يفيٌّو   أٌََّفًٍّ حنٌحػّق   . #1$  حنكهًظ  طش حٌ اىل حنظفخكخص ًحصبّخ  ٌَّخ، ََّّْٕحطّّٔخق#، ًىٌ طكَحٍ قي ٌبظهك طؤػ ح

، ًطوـِّ حننلّخو حنٌُّ    حننضّ حنيت طنشت هٚقخص ر  أؿِح  ْش طّّٔخقكبكنخ يف ػٌ  هظخثظو حٙ حننضّ َحرؾ ىبوم زبهْمحن

 يبكى قٌحنذ َْٔـو. 

نفظٌّل حنكظّخد ًىِّ      م حؾبّخىس حنَثّْٔش  ، ًطشّكّ حنّنضّ  حطّّّٔخ  حنٌٓخثم حنيت طٔيى يف  خ أٌَحم حنًَحرؾ حنيت طويُّأيَّ 

ٙ       حؾبوـًِّ طّّٔخ ، ًحٙ حرؾؼبٌف، ًحنيحل، ًحرحٗكخنش، ًحٗ  طّّّٔخ  ، حنّيت ّٓنظوَف ههْيّخ ٙكقّخ روّي هَّع ؾبفيٌّو ح

َلَّظّيًخ   اّؼّخف ههّْو حنكظّخد، ًكّخًٙ فْيّخ      ينّحؾبَطكِ حٕٓخّ حنٌُ رُّ  طويُّ ،حنيتيش كظخذبًخيو حؾبئنفخٌ يف يقيّحنٌُ قيَّ

 اىل حنقخٍة. ًطقَّزيخ

، ًيبّّيع حنّّنضّ خصيفيٌّّو ىٙي ّشّّ  اىل هٚقّّخص حؾبونَّّ حؾبٌؿٌّّىس يف ؿَّّّْكًّّخ ّظّّفو حؾبئنفّّخٌ ىٌّّ  طّّّّٔخ فخٙ 

ل ههَّ مبٌّ فخهّم، اٙ    و ٙ ٌبكٍ فّك شّفَس حًَّٕ  أََ هنييخ ّوظًي طؤًّم هنظَ يخ يف حؽبـخد ههَ طؤًّم هنظَ آهَ، دبونَ 

                                      
(1) See: Ibid; p.p. 4. 
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يخ.  يه  رخنقٌس ههَ حٕقم يف َضّ، ًّكٌٌ حنونظَحٌ يظكخطّّٔخ رخنظًخّ حنوٌٌ يٍ حنونظَ حٓهَ، هنيىخ طنشؤ هٚقش حٙ

 .#1$ًىٌه أكيٍ حنـَحثق نظقَّذ يفيٌو حنَحرؾ

ش ن٘كخنش ًحؼبٌف ًٌّٓحمهخ كبّخ ىٌّ    َّّظو يف حنٌٓخثم حننلخيَّّّْنغش، ًطكًٍ ايكخَْ شَّّّّ َلخو أ يٍ ىٌ ؿِ  طّّٔخ ًحٙ 

 خٍ يخ يٍ ر  ىٌه حنٌٓخثم فلٔذ، رم ّوظًّي يؼخل يوـَ ههَ حَظقخ  هْ يزين يف طؼخهْمل حنهغش َفٔيخ، ًٙ ّوظًي يف أُّ

ش اًح ًٍىص حنكهًش رٌػٌّف،  َّْطّّٔخقحٙقظؼخ  حنٌُ طقًْو ىٌه حنٌٓخثم، اً طنشؤ حنوٚقش حٙ كؼٌٍ هنظَ آهَ يبم  ههَ

 .#3$  أً ًٍىص كهًش ًحص حطظخل ذبخ

# يف حؾبؼخل حنؼّخَِ  apples$طفخف  فًونَ أٌ طَى حنكهًش رٌػٌف أٌ ّوخى طكَحٍ حنكهًش رهفليخ، كًخ يف طكَحٍ كهًش 

ًػٌّكخ اًح   نض كهًّش $طفّخف# ركهًّش $فخكيّش يّؼٚ#. ًطكٌٌّ أقّم        رّيِ طّهش، فًّْخ نٌّ أُ    نض ركهًش ًحصِريِحنٔخرق، أً اًح أُ

ٍ َّْحطّّٔخقؿبخ قٌس  ضنْٔ ىٌهًيخ اىل ًنك، ً حٗشخٍس، أً حٓى -لكًخ يف حؾبؼخل حًَّٕ- خنؼً ع هٍ حنكهًش رهٌّ  ش يخ مل ّكّ

 .حدخل ههْوّكًٍ يف حنوٚقش حننخشجش ر  حدْم ً طّّٔخ حٙ اً اٌَّش يَؿن ًحػق ؿبخ، َّّضب

ٍ َ هنّ ش حٕهٍَ، اً ّوزَّّ ش، فيٌ ٙ ًبظهمل هٍ حنوٚقخص حنيٙنََّّّْرٌطفو هٚقش ىٙنْ طّّٔخ يخ حؼبيّغ هٍ حٙأ  و هّ

 خ َلّخو طشّف  ّظّؤنمل يٍّ ئّظٌّخص ػٚػّش  حؾبّٔظٌٍ حنّيّٙي        َ ههَّ أوبَّّ  نهغّش  فخنهغّش ٌبكٍّ أٌ طفَّّٔ     ؿَّق حنظنلْى حن حطّ ّ 

ي ههَّ  $حنظوّز حص#، فخؾبوّخَِ ربَّّٔ    ًحٗيٚثِّ $حٕشكخل#، ًحؾبٔظٌٍ حنظٌطِّ ، حؾبوـًِّ$حؾبوخَِ#، ًحؾبٔظٌٍ حننلٌُّ

ز  رخنكهًّخص ٌّػّن يف   َ هنّو رخنكهًّخص، ًحنظوّ   حؾبونَّ ّوزَّّ   أٌََّي كظوّز حص، أُ  خ أشكخل، ًحٕشّكخل رّيًٍىخ طظـَّّٔ   أوبَّ

 0#1$ فخ حنكظخد دبوــيى حٓطِطٌص أً كظخرش، ًكًخ أًػق ًنك يئنّ

 # حنيٙيّ حؾبونَ        $حننلخوُ

   

                                      
(1) See: Ibid; p.p. 3. 
(3) See: Ibid; p.p. 2. 
(1) See: Ibid; p.p. 2. 
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 مبٌ ًيفَىحص#  – /حؾبوـًِّحننلٌُّطوز  رخنكهًخص  $حننلخو ُ 

    

 # ًحٗيٚثِّ طٌص/كظخرش  $حننلخيخٌ حنظٌطِّ 

  

و نْْ ىنخ  حَفظّخل كّز    أََ ؿوٚ يٍ حننلٌ ًحؾبوـى َلخيخ ًحكيح، ًٍأّيًخ يف ًنك ىٌ حؾبئنف   أٌََّحؾبٚكق ىنخ 

َ هنيخ ش ّوزََّ هنيخ رخننلٌ، ًحؾبوخَِ حٕكؼَ هظٌطَّْش ّوزَّحؾبوخَِ حٕكؼَ هًٌيَّْ أٌََّر  حؾبفَىحص ًحننلٌ، فخؾبزيأ يف حنهغش ىٌ 

، ًيٍ ػى زبظّخؽ اىل  ّٗؼخكيخ -طبهش أً أكؼَ–ش ؽ اىل أكؼَ يٍ يفَىس يوـًَّْش زبظخروغ حؾبوخَِ حنوًٌيَّْ اٌَِّاً  -رخؾبفَىحص

ش حنٌحكيس ًرٌّح ٙ  ش فقي ٙ طظـخًُ َـخ  حؾبفَىس حؾبوـًَّْحنيت زبكى يفَىحصبخ، أيخ حؾبوخَِ حٕكؼَ هظٌطَّْ حنوٚقش حننلٌّش 

ق رخننلّخو  ، ّظلق ش، ًىٌ ككم يكٌَخص حننلخو حنيٙيّٙنًَّْرٌطفو هٚقش ى طّّٔخ حٙ بٌَِّ، ؿبٌح ف-يخ زبظخؽ اىل هٚقش مبٌّش 

ق روّغ أشّكخل   ، كّ  طظلق ّ  ًيّخ ىٌّ يوـًِّّ    ، ًىنخ ٌبكٍ حٓظوٚص كيًى حنفَ  ر  يخ ىٌ مبٌُّ/حؾبوـًِّحننلٌُّ

 .#1$ ق أشكخل أهٍَ ينو يٍ هٚل حؾبفَىحصيٍ هٚل حننلٌ، ًطظلق  طّّٔخ حٙ

–ش طظّٔق فقّؾ هٍّ ؿَّّق حنوٚقّخص حنيٙنَّّْ       حنّنضّ  حػبًّم ىحهّم   أٌٌََّبكٍّ حنقٌّل    ًىنخ ّ ُ حنٔئحل حٓط0ِ ىّم   

ش خ مبظخؽ اىل ٌَم يٍّ حٗكّٔخّ ركْفَّّْ   َ ناً اش، ىٌح حنقٌل ،  ىقْق يٍ حننخكْش حنوًهَّْ أٌََّ؟ ٍَّ حؾبئنفخٌ -هٚقخص حؾبونَ

، طهّك ىِّ حنوٚقّش حنّيت     حننظَّّّْش  خ ؿّيح يف ههّق  ونَّ ييًّّ  ىنخ  ٌَهخ هخطخ يٍ هٚقّش حؾب  بٌَِّخ رخؾبونَ، فطَحرؾ حػبًم فوهَّْ

َ ل ذبخ هنظَ ًحكي رخّٗئًَّ ٙ   كخنش ههّ ل ذبّخ يونَّ حنونخطَّ، فلْؼًّخ     اًٌ ىٌّ حنـَّقّش حنّيت ّّئًَّ     طّّّٔخ  هنظَّ آهَّ، فخ

 . #3$ حطّّٔخ  يفَىس أهٍَ، ّكٌٌ ضبش  اكخنش ههَذ طؤًّم يفَىس يخ يف حؽبـخد هني اؿَح  طـه 

خ، شّفَصبخ ىٙنَّّْ   يخ، فيٌه حػبًهش قي طزيً ًحػلش نكٍ يٍ ،  حؾبًكٍ فّكّ  طبهش يٍ ْٓخ  َضّ لبظِةفونييخ  

 ننظؤيم حؾبؼخل حٓط0ِ 

                                      
(1) See: Ibid; p.p. 6. 
(3) See: Ibid; p.p. 11. 
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 . كًَِّن خلٌَ قَّّى -

ًٌ ههْنخ أٌ َزلغ هٍ ًٓخثم نظؤًّم ا، ًكٌنك حنشِ  حنٌُ قخنو، خنؼً ىنخ مبٍ لبيم حنشوض حؾبشخٍ انْو ر 

حٗشّخٍس اىل يّّخ قخنّو ًنّّك    ًحّّٓىّّٓى شّوض،  حّشّ  اىل   حنؼًّّ  يكّّخٌ آهَّ، فٚرّّي يٍّ أٌَّ   يف حٗشّخٍس  ًحّّٓى حنؼًّ  

 .حننضّ كٚو آهَ يٌؿٌى يف ؿِ  آهَ يٍ زبٌْٚ ههَىخط  حؾبفَىط   يٍ أٌَّ ٙريَّ اًٌحنشوض، 

 ٌبكٍّ أٌ َوّيَّ   ش، ًىّم و ًكّيس رنٌَّّّْ  أََ ّ ههَّ   حنّنضّ  ًحنٔئحل حٓهَ حنٌُ مبّخًل ؿَكّو ىنّخ  ىّم ٌبكٍّ أٌ َوّيَّ       

ٙ ٌبؼّم رّيًٍه هٚقّش     طّّّٔخ  حٙ بٌَِّ، ًههّْو فّ  نّْْ ًكّيس رنٌّّْش     حنّنضَّ  ؤٌََّ؟، ىنخ ىبْزنخ حؾبئنفخٌ رّ هٚقش رنٌّْش  طّّٔخ حٙ

ؾ حػبًهّش أً  يس طَّر خ كخَض ٙ شبؼم رنْش رخؾبونَ حؾبوظخى  فخنزنْش هٚقش يٌكََّّّّأّ حننضّ حنوٚقخص حنقخثًش ر  أؿِح  ٌَّش. َٕرنٌَّّْ

ش طكفّم رّؤٌ ّكٌٌّ    ش رنْش ًكّيس ىحههَّّْ  َّّّيح، اً شبظهك هنخطَ أّليَ َْٔـخ يٌكًَّيٍ ىنخ فيِ طُ ،حنوزخٍس ههَ مبٌ ًحػق

، فبًح فوم ًنّك ّْٓكٌٌ ىنّخ  هَّ      حننضَّ َ، ًٙ ّٔظـْن حؾبَ  يف ينظظمل حػبًهش أٌ ّغّْحننضّ هنظَ ؿِ ح يٍ فْيخ كم 

 #1$0ش، ًّوُِحٌ ٍأّيًخ ىٌح رخؾبؼخل حٓطِؿِ ح يٍ حػبًهش يٍ حننخكْش حنزنٌّّْ ّويّنهزنْش رٌؿٌى شِ  يقلى ٙ 

 ٍ كّم  خ فخههش ك  طزٌّىٌه حؼبكٌيش أوبَّ يخ طلٍُّ -َوى يٍ فؼهك شْجخ يٍ حنؼهؾ –ًنكٍ يخ أٍّي يوَفظو ىٌ  - -

 ىٌه حٕيٌحل يف رنخ  ييحٍّ ؿيّيس؟ يخ حنٌُ ّوْذ حؾبيحٍّ حنقيٌبش؟ 

هٍ كٌَّو   حننضَّ َؽ، نكٍ ىٌح حؽبَ  يف حنزنْش مل ًبُحننضّ ى ؿهذ حنؼهؾ يٍ حننخىل يف رنْشقلِهنييخ أُ خ مت فخؽبَ  ىن 

حنٌُّ ّكٌٌّ طبهّش ًحكّيس ٙ مبظّخؽ       ًؿوهو يقزٌّٙ. فّخننضُّ   حننضّ حطّّٔخ ص ىًٍىخ يف ش أىََّّْطّّٔخقحنوٚقخص حٙ اٌَِّخ، ًَظَّ

ش، ىٌ ًكْفّش رنْظّو حنيحههَّّْ    طّّٔخ رٔيٌنش، نكٌٌ حٙ اّؼخكو، اً ٌبكٍ و حنيحههِّقحطّّٔخيوو نهٔوِ ًٍح  حنزنْش ّٗؼخف 

ٌص ،ّّ  يقظٌٍّّس ههَّّ طبهّّش ًحكّّيس، ًشبظّّي اىل يّّخ ًٍح  كّّيًى حػبًهّّش حؾبفَّّىس، أُ اىل يّّخ ًٍح    حننظّّ أ،هّّذ ًدبّّخ أٌَّ
                                      

(1) See: Ibid; p.p. 7. 

ش أّؼّخ، فّبًح يّخ ّٓهًنخ رّ          أٌََّاًح َلََخ اىل حؾبؼخل لبي  َّّْ ٙ ٌبؼّم   حنّنضَّ  ؤٌََّحؽبَ  حنٌُ كيع يف رنْش حننضّ أكّيع هَقّخ يف ًكيطّو حنيٙن

   ش، اً ٌبكٍّ  ش هٚقّش ىٙنَّّْ  َّّّّ رظهش اىل يونَ حنكٚو حٕطّهِ، ًٙ َّّطزؾ يوّو رؤّ    ش، فخنكٚو حؾبقلى ٙ ٌبضُّ، فينخ أّؼخ ٙ ٌبؼم ًكيس ىٙنًَّْكيس رنٌّْش 

، ًٙ يبّيع ىٌّح     نكخَض ىنخ  ًكّيس رنٌّّْش   اىل يظهق ػخٌ، ًنٌٙ ىٌح حؽبَ َهل كخٌ يٌؿيخ اىل يظهق روْنو، ًحٓ  ًمهخ كٌنك، فخًٕمهخ َظَّهيَّ

 حؽبَ  هخىس يف حننظٌص.      
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ٙ ٌبكٍّ طفّٔ ىخ يف    حنّنضَّ  خ  هٚقخص طشّكم يخ ّوظًي ههَ شِ  آهَ ،  حنزنْش، فينحطّّٔخق بٌَِّش، نٌح فحنوٚقخص حنزنٌَّّْ

 .#1$ شىٌ ًكيس ىٙنَّْ -ًكًخ ههًنخ- حننضَّ ٌََّٕش،هٚقخطو حنيٙنَّْ ؿَّقٍ هًخ ّظى طفٔ ىخ اَِ نْش، ًزػٌ  حن

يٍّ  –يقـّن   ش حنيت ّكٌٌّ ذبّخ أُُّ  حنيٙنَّْ حننضّ َ هٚقخصىٌ حنٌُ ّفّٔ طّّٔخ يفيٌو حٙ ًربيٍ حٗشخٍس ىنخ اىل أٌَّ 

ًّخ ّوّين كؼٌٍّ حنوٚقّش     اَِ ، ًحنّنضّ  ى يٍ حؾبفَىحص ىحهّم ىنخ ٙ ّوين كؼٌٍ طنمل فبيَّ طّّٔخ ، ًحٙخَظَّ -كٚو أً كظخرش

 .#3$  ش ر  يفَىس ًأهٍَحنيٙنَّْ

ٗ     طّّٔخ ًيفيٌو حٙ  رّيحل، ًحؼبٌّف،   ٌبكٍ طنلًْو هٍ ؿَّق طظنْفو اىل هيى يٍّ حٕطّنخف يؼّم $حٗكخنّش، ًح

ٙ  طّّٔخ حٙ، ًحن حرؾً نكنّيخ   ْش طّّّٔخق حؾبوـًِ#، ًىٌه حٕطنخف شبظهك حٕٓخّ حننلَُ رٌطفيخ أٌَحهخ يٍ حنوٚقّخص ح

رٌّٓخؿش يٚيّق    حنّنضّ  يٍّ ىٌّه حٕطّنخف يف    طّنمل  م كّمّ َّّّّ ؼٌص ًزبهْهّيخ، ًٌبُ حننظّ  ش نٌطّمل طٌفَ أّؼخ ًٓخثم هًهَّّْ 

طؤًّّم يقـّن يّخ،     اىل أٌَّ ،-ش حٗشّخٍس َّْشبهّك هخطّّ   -نّش كْذ يوَّْحكخنظكَحٍحص، ًحؼبًٌفخص ًًًٍى كهًخص ًطَ–ىس فبيَّ

 .#1$  حطّّٔخ خ، اًٌ فينخ  َّّىح نفلْي ههَ شِ  آهَ، فبًح كخٌ ًنك حنشِ  حٓهَ فبيًَّّوظ

ٙ     ، ًّّظىُّ حنّنضّ  ش ىحهّم اًٌ ّكًٍ يف طفٔ  حنوٚقخص حنيٙنَّّْ  طّّٔخ ق حٙفظلق    طّّّٔخ  ًنّك هٍّ ؿَّّق ًّٓخثم ح

ٙ  ، فهكمّحؾبٌكٌٍس آَفخ   فخٗكخنّش يّؼٚ طّئىُ ىًٍىّخ يٍّ هّٚل أىًحصبّخ        حنّنضّ  ىحهّم  طّّّٔخ  ًْٓهش ينيخ ىًٍ يف زبقّْق ح

ً         …# $حنؼًخثَ، أغبخ  حٗشخٍس، ى ىٙنّش  يَّ طفُحنّيت زبّْم رّيًٍىخ اىل كهًّش أً ـبًٌهّش كهًّخص ّٓخرقش، ًأكْخَّخ ٙكقّش، 

يفَىس رؤهٍَ طشّ  اىل يونَّ حًٕىل،    ربريحل ٗريحل حنٌُ ّظىُّ، ًكٌنك ٓخثَ حنٌٓخثم كخحننضّ يف حدخل ههْوحدْم رٌؿٌى 

 ٙكقخ.  طّّٔخ أً حنظكَحٍ أً هٍ ؿَّق حؼبٌف ًيخ اىل ًنك كبخ ٓنظوَف ههْو يف هَػنخ نٌٓخثم حٙ
 
 
 
 

                                      
(1) See: Ibid; p.p. 7. 
(3) See: Ibid; p.p. 13. 
(1) See: Ibid; p.p. 11. 
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ِوسائ ِ -
 
ِاالِل

 
ِـتِّ

 
  :اق ِس

ًىِ عبْ  -نيخ حؾبئنفخًٌكًخ رَّْ- نضّحن ىحهم طّّٔخ ف ههَ ًٓخثم حٙىٌح حنفظم حنظوَُّ يٍمبخًل يف يخ طزقَ 

نك ههَّ ىًٍ أىًحص ىٌّه   ٌيظًخّٓكخ، ًكّ   حنّنضّ  ف أّؼّخ ههَّ ىًٍىّخ يف ؿوّم    ًَظوََّّ -كًّخ أشََّخ اىل ًنّك    -ًٓخثم 

 …حنٌٓخثم يٍ هٚل روغ حٕيؼهش ًحّٗؼخكخص ههْيخ

 

ِأوال.ِ
 
 (:Reference) :اإلحالة

، أً يف حنّنضّ  حنٌّٓخثم ًأكؼَىّخ شٌّْهخ ىحهّم     رّ  كّمّ   ىِ حٕهىُّييخ حؾبئنفخٌ ًًىل حنٌٓخثم حنيت قيَّحٗكخنش ىِ أُ

خ ئظوًهِ حنهغش هني حٓظوًخؿبى ؿبّخ، فبهب ّ   اً اٌَّش شبظهكيخ طبْن حنهغخص، َّْهخطّ -كًخ ٍَّ حؾبئنفخٌ-حنكٚو هًٌيخ، ًىِ 

شِّ  آهَّ نغَّع     كخنش ههَىبوهٌٌ حٗى ًّوين ًنك أوبَّ -أٙ ًىٌ حنظؤًّم أً حنظفٔ  حنيٙيّ-ى ّٔظوًهٌوبخ يف يونَ فبيَّ

يونَ حدّْم يوًَّف    خ يخ أكخل انْو، ًآٌَّخرقخ كخٌ أً ٙكقخ ّٔخًُ ىٙنَّْ حننضّ شِ  يخ يف يبْم ههَيخ  حنظؤًّم  أُ أٌَّ

ش كْفًّخ  ّٔظوًم نغَع طؤًّم أً طفّٔ  حنونظَّ حدّْم، فخنونخطَّ حدْهّ      انْو حدخل  أٌََّى نيٍ ئظوًهِ حنهغش. كًخ ًفبيَّ
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يّؼٚ اًح   خنؼًّ  ، ف#1$يٍ حنوٌّىس اىل يّخ طشّ  انّْو يٍّ أؿّم طؤًّهّيخ        اً ٙريَّ كخٌ ٌَهيخ ٙ طكظفِ رٌحصبخ يٍ كْغ حنظؤًّم.

 ُ أكخل انْو، ًكٌح أغبخ  حٗشخٍس ًٓخثَ أىًحص حٗكخنش.ٌحن حٙٓىو ّكظٔذ طؤًّهو يٍ ََّّّبٓى يخ فح أكخل ههَ

ّّ  قًّّٔ  ٍثّّْٔ كخنّّش ههَّّطنقّّٔى حٗ  ّّش حنيحههَّْ ّّ مهّّخ0 حٗكخن   ًىِّّ طنقّّٔى (Endophora)ش# َّْش $حننظّ

ًكَه يٍ قزم،  كٚو قي يََّ زبْم ههَحؾبفَىس  أٌََّ، ًطوين #Anaphora$حنٔخرق  كخنش ههَريًٍىخ ههَ قًٔ  مهخ  حٗ

 قي ّكٌٌ يف حػبًهش حنٔخرقش، أً قي ّكٌٌ يف طبهش أٓزق ينيخ.  

حدْم ّش  ىنخ اىل شِ  ٙكّق نّو،    أٌََّي رو ظًَّقُ #Cataphora$حنٚكق  كخنش ههًَحنقٔى حٓهَ ًىٌ حٗ 

 و ّٔظًي طؤًّهو يٍ كٚو ّؤطِ رويه.أََ أُ 

 حؾبقّخو حنٌُّ ّقّخل فّْو     أًٌََّّوّين  # (Exophoraش# ش $حؾبقخيَّّْ أيخ حنقٔى حنَثِّْٔ حٓهَّ فيٌّ حٗكخنّش حؽبخٍؿَّّْ      

 ٍ $حؾبٔظًن/ حنقّخٍة# يٍّ فّكّ   يٍ أيٌٍ طٔخهي يف فيًو، ًشبكّ حننضّ ى يخ يبْؾ، يٍ هٚل فيحننضّ حطّّٔخ ّٔيى يف  حننضّ

 حؾبغهقش رخٙٓظوخَش دبخ ّوـْو حؾبقخو يٍ هٌٌ.  حننضّ ٍيٌُ

 0 #3$ًػن حؾبئنفخٌ حؾبوـؾ حٓطِ ّٗؼخف طقْٔى حٗكخنش 

 

 حٗكخنش            
Reference        

 

 ش#ش $يقخيَّْهخٍؿَّْ                                            ش#َّْش $َظّىحههَّْ         
Endophora                                                                         Exophora 

 

 ٓخرق اكخنش ههَ   ٙكق  اكخنش ههَ
Cataphora                                              Anaphora 

                                      
(1)  Ibid; p.p 14-18.  
(3)  Ibid; p.p 11.  
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 0#1$خص، ّقٌل حؾبؼخلكيٍ حؾبَٔكَّْاو حؾبئنفخٌ حؾبؼخل حٓطِ حؾبؤهًٌ يٍ ش ىًٍ ْٓخ  حؾبقخو قيََّّْمهًّنظؤكْي أ 
- How sweet the moon light sleeps upon this bank! 

 !شِفٌَ ههَ ىٌه حنؼًِىٌ ّغفُ َِحنقًَ م ػٌ ًَُيخ أؿْ -
Here will we sit, and let the sound of music 

 َ ْقَحؾبٌِٓ ٌصَطَ مُيَ، ًََُْهِـْنَىنخ َٓ
Creep in our  ears.  

 خ.نًِحَِآاىل  م َٔنَّْ

حٗشّّخٍس $ىٌّّه# ً $ىنّّخ#  خغبّّحفش يوشّّزش#، ّكٌٌّّ ش شّّْجخ يؼّّم $ػِّّض حٍٗشّّخىحص حؾبَّّٔكَّْظَّّظّهَ ىنّّخ اٌْ

ش ش حٗكخنّش حؾبقخيَّّْ  َّّْ أمهّ اٌَّ اًش  ض ىٌّح حنشِّ  كخَّض حٗكخنّش يقخيَّّْ     ظَّمل ًبُ بٌَِّٓخرق، ف اكخنش ههَرخننٔزش اىل حنقخٍة 

ِ يفظّخف  $حنٔخين/حنقخٍة# يف حنشٌحىي حنيت ٙ ّكٌٌ فْيّخ يفظّخف حنظؤًّّم كخػَّح، ّّزين ّْٓخ  يقّخو نكِّ ىبيّّ          طكًٍ يف أٌَّ

 ِ $ػفش يوشزش# يف قبْهظنخ ننظًكٍ يٍ يوَفش يخ زبْم انْو ىٌه حٕغبخ .يّحنظؤًّم ننفٔو، نٌح مبظخؽ اىل أٌ لبُ

فّْو حػبًّم فلّٔذ، رّم ّوظًّي ههَّ        ذَُّّّّ ٌص ٙ طفيى هٍ ؿَّق حٙهظًخى ههَ حننلخو حنٌُّ طَط حننظّ يٍحنكؼ   

، يبظّخؽ اىل ٌَّه  يٍّ    نّش حنهغٌّّش   يَطزّش حنوّْ  -ٌهِ أً رّٚ ًهِّ   رّ  -ىيّْهض فْو، فخؾبٔظًن أً حنقخٍة ك  يبُحؾبقخو حنٌُ قِ

ش، فيٌّ ّّٔظـْذ   فلٔذ، رم ّٔظوًم كٌنك حؾبفخطْق حؾبقخيَّّْ  ْق حنهغٌّش ش، فيٌ ٙ ّٔظوًم حؾبفخطش ًهخٍؿَّْحنقَحثٍ  ىحههَّْ

ٙ  يتش هٍّ حنزنّْش، حنّ   ، ًىِ قٌحنذ حن حرؾ حؾبٔظقه خ اىل يٚيق هخطش طَرؾ حؾبقـن ككمّنغٌَّّ . كًّخ  #3$طّّّٔخ   ّشّخٍ انْيّخ رخ

ٍ   ٌُهَّؤُ ُُّ        خ كّم  يقخيَّّْ "رنلَّ حٙهظزّخ ىًٍ طئىّّو حنهغّش، ًيٍّ ىّى حؾبنّيًكٌٌ يف       يّخ ّوَّف هٍّ حنزْجّش0 يّخ حنٌُّ ىبَُّ، أً أ

 .#1$"حٕيَ

                                      
(1)  Ibid; p.p 18.  
(3)  Ibid; p.p 18.  
(1)  Ibid; p.p 32.  
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هٍ ؿَّق يّخ طئىّّو أىًحص حٗكخنّش يٍّ      رنٌهْيخ حنيحههِّ حننضّ حطّّٔخ حٗكخنش طوًم ههَ  أٌَّ اىل ونبهض كبخ طقيَّ 

 ظًؼّم دبّخ يبّْؾ   حؾب ، ًحؽبّخٍؿِّ حننضّ ، ين ًؿٌى يخ زبْم انْو ىٌه حٕىًحص اىل حنكٚو حنلخىَ يفحننضّ ىًٍ يف ٍرؾ أؿِح 

أُ يّخ  - حنّنضّ  شّفَس  ً يٍ ىًٌ ًؿٌى ًنك حنلّخىَ يٍّ حنكّٚو ٙ ّّظًكٍ $حؾبّٔظًن/حنقخٍة# يٍّ فّّك       ايٍ ْٓخ ،  حننضّ

 . خنْٔخ  حدْؾ رخننضّرش اٙ هٍ ؿَّق يوَفظو حنظخيَّ -حٗشخٍس ًأغبخ زبْم انْو حنؼًخثَ 

  ههَ أٌَحم ػٚػش ى0ِ -فيخ حؾبئنفخٌكًخ طنَّ-ًحٗكخنش  

 Personal Reference 0#ش $َّْظِوْحنشَ خنشُ. حٗك1َ

 0#1$ىٌح حننٌم يٍ حٗكخنش رخنؼًخثَ، ًطقٔى حنؼًخثَ ههَ قًٔ  مهخ ّظىُّ 

 …ش، يؼم0 أَخ، أَض، مبٍ، ىٌ، ىِ، ىى، أَظىػًخثَ ًؿٌىَّّ 

 …، يؼم0 ي، نك، ؿبى، ننخًػًخثَ يهكْش  

طبّْن     رّ  أىًحٍ حنكّٚو حنّيت طؼّىُّ    ًٍّ حؾبًكٍّ أٌ َفَّّ   فش، َّْطّّّٔخق حٙ انْيخ يٍّ حننخكّْش   َلََخىٌه حنؼًخثَ اًح يخ 

َ  ػًخثَ حؾبظكهى ًحؾبوخؿذ، ًىِ رـزْوش حؼبخل  ، ففِّ حنكّٚو حؾبظّيحًل رّ      #Exophoric$ حنّنضّ  هّخٍؽ  اكخنّش ههّ

                                                                                                                        

يّخ   ش يٍّ َّضّ  ًكّيس نغٌَّّّ   َّّّّّش هّْم أ ، فونّي زب طّّّٔخ  ق حٙش حنّيت زبقّّ  ؿبًخ ؿوم حؾبئنفخٌ حنْٔخ  ًحؾبقخو يٍّ حٕىًحص حنؼًّنَّْ  يف كظخد آهَ  

ف ظوَُّّ ، ًٌبكٍّ حن ي ذبخ يخ ىٌ هخٍؽ حنّنضّ ظَش، ّقُحنؼًنَّْ حٕىحسطؤًّم  ، أُ أٌَّ#حؾبقخو$ي ذبخ ظَش ًّقُ 0 حنزْجش حًٕىل هخٍؿَّْجظلبيىخ طشظًم ههَ رْ

ك  َظوْم ؿفم ّؼَد نوزظو رشيس، "يخٌ حؾبؼخل حٓط0ِ ، ًنهظٌػْق ّقيّههْو $حنظؤًّم# يٍ هٚل حنْٔخ ، ًحنزْجش حٕهٍَ ىِ حنزْجش حؾبَحفقش نهنضّ

 خ ٓظقٌل نـفهيخ0أًٍح  حؾبئشبَ، فًٍ حدظًم أوبَّ طكظذ  أٌ  ًيبيع ػٌػخ  هخنْش، يف حنٌقض ًحطو زبخًل حٕو ؿخىيس

stop doing that here, I'm trying to work. طٌقمل هٍ يخ طفوهو ىنخ، أكخًل أٌ أهًم$#.                                                                                  

حنٌُّ ًبهٌّ يٍّ     فّخننضُّ  .ل اٙ يٍّ هّٚل يوَفّش ّْٓخ  حؾبقّخو حدّْؾ رّخننضّ       ٙ ٌبكٍ أٌ طّئًَّ  #doing, that, here$فخنكهًخص          

ٙ   َّّيظّ  حنّنضَّ  ش ، نْْ ههَ حؾبظهقِ يوو ٌٍٓ يوَفش حنّْٔخ  حدّْؾ رّو، هنّيىخ ٍَّّ أٌَّ     حنشكهَّْ طّّٔخ أىًحص حٙ  طّّّٔخ  ٔقخ كًّخ نٌّ كخَّض أىًحص ح

 " حنشكهْش يٌؿٌىس
Halliday, and Hassan; Language, Context and Text: Aspects of language in Social- 

Semiotic Perspective; Gee long, Deakin University Press;1982 ; p.p. 79-82.  
(1)   See: Halliday, and Hassan; Cohesion in English;  p.p. 41. 
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ّّٔظوًهٌٌ حنؼًّخثَ    ، فخؾبظكهًٌٌ هخىس يف أكخىّؼيىحننضّ أػن  أً طبخهش طكٌٌ ىٌه حنؼًخثَ قي أكخنض اىل شِ  هخٍؽ

ش اًح يّخ  يف حٗشخٍس اىل أَفٔيى أً اىل حنشوض  حؾبوخؿذ يٍ ىًٌ ًكَ أغبخثيى، ًرٌّح طكٌٌّ اكخنّش ىٌّه حنؼًّخثَ يقخيَّّْ      

َ  هض ىٌه حؼبٌحٍحص. ًٙ ٌبكٍ أٌ طكٌٌ ـُّٓ يّخ  َ اٙ يف حنهغّش حؾبكظٌرّش يؼّم حنقظّش أً حنًَحّّش َٕ      حنّنضّ  ّٓخرق يف  اكخنّش ههّ

 ٍ حنقخٍة يٍ أىبخى حنوٚقش ر  حنؼًخثَ حؾبٌؿٌىس يف كٌحٍحص حنقظش. ينيخ ههَ أغبخ  أً طوْْنخص شبكّ زبظٌُ يف يكخٌ يخ

َ  حؾبكظٌد ّزقَ نو ْٓخ  حٗكخنش حؽبّخص رّو، حنٌُّ قّي      حننضّ روغ أشكخل  حنكخطّذ يؼّم $أَّخ# أً اىل     يبّْم ههّ

   ٌ  …ش، أً حنٌػّّخثق حنَغبَّّّْحٗهَّٚخص ، أً يف حطّّْش قخٍثّو أً اىل كهْيًّّخ، يبّّيع ىٌّح يف كظخرّّش حنَّّٓخثم، ًقظّض حنّّٔ س حن

 .  #1$"ً، ىخ

ٌ - حنّنضّ  حطّّّّٔخ يّخ حنؼًّّخثَ حنّّيت طّٔيى يف ههّّق   أ  ىِّّ ػًّخثَ حنشّّوض حنؼخنّّغ   -كًّّخ ّشّّ  اىل ًنّك حؾبئنفّّخ

، #3$ٍ حنكّٚو حنٔخرق يّ  زبْم ههَش، ًىِ ،خنزخ يخ ش ن٘كخنش حنشوظََّّْْطّّٔخق$ػًخثَ حنغْزش#، فيِ حنيت شبظهك حنٌكْفش حٙ

 0#1$كًخ يف حؾبؼخل حٓطِ

 
a- John has moved to a new house.  

b- John's house is beautiful.               He had it built last year.  

c- That new house is John's.  

 

 . حػبيّيِ ؿٌٌ اىل حنزْضِ حَظقمَ -أ

 .حؾبخػْشِ نشِيف حنٔ $ىٌ# رنخهُ   ؿٌٌ طبْم.  رْضُ -د

 ػبٌٌ. حػبيّيُ حنزْضُ ًنكَ -ؽ

 

                                      
(1)  Ibid; p.p 22.  
(3)  Ibid; p.p 21.  
(1)  Ibid; p.p 24.  
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ٌ  حنؼًّ   اً اٌَّ$ؿٌٌّ# ً $رّْض#.    يف حػبًّم حًٕىل  حٙغبّ  أكخنّض ههَّ    ًّش نهّنضّ  حنؼًخثَ يف حػبًهش حؾبظًّ     $ىّ

He #َحؿبخ   حنؼً ًؿٌٌ، أكخل هه$it #ًَقّي  حنّنضّ  كخنظّخٌ اىل ّٓخرق يف  احنزْض، ًىخطخٌ حٗكخنظخٌ مهخ  أكخل هه ،

ًكْفّش حٗكخنّش ٙ    خ، نٌّح فّبٌَّ  يٍ ىًٌ طكَحٍ حٕغبخ ، كًخ أّٓيًض يف ٍرّؾ حػبًّم ىٙنَّّْ     طّّٔخ قض ىٌه حنؼًخثَ حٙكق 

  ٙ   حنؼًّخثَ طقٌّّو ههَّ ٍرّّؾ    اً اٌَّش، ش ىٙنَّّّْرّّ  حػبًّم، رّّم ىِّ هٚقّش ًكْفظّّيخ حٕٓخَّّْٓ     حنشّكهِّ  طّّّّٔخ طقظظَّ ههَّ ح

 .#1$ خ َّرؾ حنونخطَ حؾبظزخهيس نهنضّ يٍ ؿوم يٍ حٗكخنش ٍحرـخ ىٙنَّْـًم، ًيٍ حنزخكؼ نهحنيٙٙص حؾبظنخػَس 

 # Demonstrative0$ . حٗكخنش حٗشخٍّش 3

رؤىًحص حٗشخٍس، ًطنفيخ حؾبئنفخٌ ههَّ أطّنخف  ينّيخ حبّٔذ حنقَّد يؼّم0 $ىٌّح،         ىٌح حننٌم يٍ حٗكخنش ّظىُّ 

 #.The "أل"يؼم $ ، أً حبٔذ حنِيخٌ يؼم $حٌٓ#، أً حبٔذ حؼبْخى…#ىٌه،

. ًشبظخُ ىٌّه حٕىًحص  حننضّ حنٔخرق أً اىل حنٚكق يف كخنش ههَهٍ ؿَّق حٗ حننضّ خطّّٔخ طقٌو ىٌه حٕىًحص ر 

 0#3$فقَس كخيهش، ًكًخ ىٌ يٌػق يف حؾبؼخل حٓطِطبهش كخيهش أً  كخنش ههَحٗ ربيكخَْش 

 شيَ.  ينٌُ لَخ ىٌح حًَّٕنهًَؿُ حًٕرَح حنهْهش حؾبخػْش. كخٌَ زنخ اىل ىحٍِىًََ -

َ  ٓى حٗشخٍس $ىٌح# قّي  ح ٌَّأَٚكق يف ىٌح حؾبؼخل   ىِّ $ًىزنّخ اىل ىحٍ    حنّنضّ  طبهّش كخيهّش ّٓخرقش يف    أكّخل ههّ

هَّ  ههٍ ؿَّّق ٍرّؾ أؿِحثّو. ًقّي زبّْم ىٌّه حٕىًحص أً روؼّيخ         ش نهنضَّّّْطّّٔخقش حَّْٙحًٕرَح#، ًأٓيى يف ههق حؽبخطّ

 0#1$ـبًٌهش يٍ حػبًم أكخل ههَحٗشخٍس قي  حٓى ؼخل حنظخي لبي أٌَّأكؼَ يٍ طبهش؟ ففِ حؾب

 . حؾبؼًَوِ يٍ حنهلىِ ، ًرخًَ خ، ًنٔخَحؾبـزٌمِحنهلى ِ ظبم، ًروغَ ىّكخ ًٍيْخ، ًٓخ َ ؿهزضُ -

 .حنـوخوِ ًنكَ كمّ قخىٍ ههَ ظبمِ أَضَ ىمْ -

                                      
 . 164/ 1   ّنل0َ حنفقِ  طزلِ ارَحىْى $1#

(3)   See: Halliday, and Hassan; Cohesion in English;  p.p. 27-62. 
(1)  See: Ibid; p.p. 62.  
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َ حٓى حٗشخٍس $ًنك#  أٌََّيٍ حػبهِ ىنخ    أٌََّحؾبظًؼهّش يف حنكّٚو حًٕل. ًٙ ًبفَّ     ّٓخرقش  ـبًٌهّش طبّم    أكخل ههّ

ش حٗكخنّش حنّيت شبهكيّخ ىٌّه     َّْش ًىِ ًحكيس يف يولى حنهغخص اٌ مل طكٍ طبْويخ، فوخطَّّْيؼم ىٌه حٕىًحص ؿبخ ىٌه حؽبخطّ

حنهغّش ٌبْهٌٌّ   ئّظوًهِ   ، اًح يّخ ههًنّخ أٌَّ  حنّنضّ  ًطغين هٍّ طكَّحٍ حؾبفَّىحص أً حػبًّم ىحهّم      حننضّ حٕىًحص طَرؾ أؿِح 

 ،خنزخ اىل حٗىبخُ ًحٙرظوخى هٍ حنظكَحٍ.

  Comparative Reference#0$ . حٗكخنش حؾبقخٍَش1

، ًّشظًم ههَ حنظـخرق  ًّكٌٌّ يف يفَّىحص يؼّم0    ل هخوّفو حؾبئنفخٌ ههَ طنف   حًَّٕىٌح حننٌم يٍ حٗكخنش طنَّ 

 كز . يخ، ًّشزو اىل كيّ َىحص يؼم0 ّشزو اىل كيّّكٌٌ يف يفشزو ئخً نهظـخرق، يـخرق طقَّزخ. ًحنظشخرو  ً

 كز .  يخ، ًقبظهمل اىل كيّ ًحٙهظٚف  ًّكٌٌ يف يفَىحص يؼم  قبظهمل اىل كيّ 

  ًّكٌٌّ يف يفَّىحص يؼّم0 أقّم، أكؼَّ،      ِّكًّ لًُو حؾبئنفخٌ ههَ قًٔ   حًَّٕ، ًقَّٔيخ حنظنمل حٓهَ فيٌ هخصّأ 

  #.…ٌٓح   حٕفؼم، حٕكؼَ، حٕقم، ههَ كيّ $خص ًحنلًَف حؾبقخٍَش، يؼم0طٔظوًم فْو حنظف ًٌَهِّ، يظٔخً... 

زبّْم  ىٌه حؾبفَىحص قّي   اً اٌَّيؼهًخ طفوم ًنك حنؼًخثَ ًأغبخ  حٗشخٍس،  حننضّ حطّّٔخ ًحؾبقخٍَش ىنخ طوًم ههَ  

َ  ، أً ٍدبخ كّٚو ٙكّق، أً قّي    حننضّ كٚو ٓخرق يف ههَ ٌٌ حٗكخنّش هنّيىخ اكخنّش    ًطكّ  حنّْٔخ  حدّْؾ رّخننضّ    زبّْم ههّ

 .#1$ش#، ًىِ ٙ سبظهمل يف هًهيخ ىٌح هٍ ٓخثَ أىًحص حٗكخنشش $يقخيَّْهخٍؿَّْ

                                      
(1) See: Ibid; p.p. 76-77.  

قيو يؼخٙ ههَ ىٌح حننٌم يٍ حٗكخنش آّش يٍ حنقَآٌ حنكَّى ًىِ أًػق ىٙنش ههَ ىٌح حننٌم يٍّ حٕيؼهّش حؾبقييّش يف حنكظّخد. حّّٓش ىِّ       َ 

ٌَ حن قٌنو طوخىل0  ُ أَََِْلَ يٍَِ حنًََّٔخ ِ يَخ  فَؤَهََْؿْنَخ رِوِ ََزَخصَ كُمِّ شَْْ  فَؤَهََْؿْنَخ يِنْوُ هَؼَِح َُوَِْؽُ يِنْوُ كَزّخ يُ$$ًَىُ ظَََحكِزخ ًَيٍَِ حننَّوْمِ يٍِْ ؿَهْوِيَخ قِنٌَْحٌ ٌِ

 #.99# $حَٕوخو0يُظَشَخرِو حَْلًَُُح اِنََ ػًَََِهِ اًَِح أَػًَََْ ًََّنْوِوِ اٌَِّ فِِ ًَنِكُىْ نَآّخص نِقٌَْو ُّئْيِنٌٌَُ ىَحََِْش ًَؿَنَّخص يٍِْ أَهْنَخد ًَحنَِّّْظٌٌَُ ًَحنَُّيَّخٌَ يُشْظَزِيخ ًَ،َََْْ

نظّخ  خط  حؾبفَّىط  قّي أكخ  ىّ  أٌََّحؾبَحى رخؾبشظزو ً،  حؾبظشخرو رخنشكم ًحٙهظٚف رخنـوى، ًيخ ّونْنخ ىنّخ   أٌََّحؾبفٍَّٔ ههَ  أ،هذُ ًنُىبُ 

َ ٓخرق، فخنظشخرو  هَ َضّه ، ربّيٍ  #حنـوّى  $كًّخ ًىّذ حؾبفًٌَّٔ، ًكٌّح حٙهّظٚف قّي ًىّذ اىل       -يف حنشّكم  أُ  – حنّٔخرق  حنّنضّ  أكخل ههّ

هٍّ   و ينّو، ًىٌّح حنَّرؾ أكيػظّو حٗكخنّش حؾبقخٍَّش      هٍ ؿَّق ٍرؾ آهَه ههَ يخ طقيَّ حننضّ حطّّٔخ يف  أٓيًظخىخط  حؾبفَىط  قي  أٌََّحٗشخٍس ىنخ اىل 

 ؿَّق يفَىطِ حنظشخرو ًحٙهظٚف. 



 45  الثاينالفصل 

 

 : (Substitution) اإلبدالثانيا.ِ

 ٌَّأَرآهَ، ًٍَّ حؾبئنفّخٌ   بريحل هنظَ نغٌُّرىنخ  طّّٔخ حٙ ، اً ّظىّطّّٔخ خَْش يٍ ًٓخثم حٙؼحٗريحل ىٌ حنٌْٓهش حن

 أشكخلو شكم يٍ أََ ل ههَ ، اً ؿبًخ حٗؿَح  َفٔو، فخؼبٌف ٌبكٍ أٌ ّئًَّين حؼبٌف يٍ حننخكْش حٗؿَحثْش حٗريحل ّهظقِ 

يف ىٌّح  "، فخؼبٌّف  /حؾبوـًِّفْو طٔظزيل رٚ شِ ، ًكٚمهخ هٚقش ههَّ حؾبّٔظٌٍ حننلٌُّّ    حؾبخىس حنغٌّش  اً اٌَّحٗريحل، 

 .#1$"و اريحل ريٍؿش حنظفَأََ أٌ ّوَف ههَ ريحل اً ٌبكٍ ٌَهخ يٍ أٌَحم حٗ خل ّويُّحجمل

ش $حنكهًّخص ًحنوزّخٍحص#،   حٗريحل ىٌ هٚقّش رّ  حؾبٌّحى حنهغٌَّّّ     اً اٌَّ  حؾبئنفخٌ ر  حٗريحل ًحٗكخنش  ًيٍ ىنخ ّفَّ 

طكٌٌّّّّ حٗكخنّّّّش هٚقّّّّش ههَّّّّ حؾبّّّّٔظٌٍ   رْنًّّّّخ حٗكخنّّّّش ىِّّّّ هٚقّّّّش رّّّّ  حؾبوّّّّخَِ، فًٍّّّّ َخكّّّّْش حننلّّّّخو حنهغٌُّّّّّ  

أُ ئّّظٌٍ حنقٌحهّّي   -/ حؾبوـًِّّّحٗرّّيحل ىٌّّ هٚقّّش ههَّّ حؾبّّٔظٌٍ حننلٌُّّّ      أٌََّ#، يف كّّ  حنًّّْٔخَـْقِّ$حنّّيٙيّ

 .  #3$-ًحؾبفَىحص

 ّقٔى حٗريحل ههَ ػٚػش أقٔخو ى0ِ  

 0   (Nominal Substitution)  حٙغبِّ حٗريحل0 1

 0#1$ريحل حٓى رآهَ  يؼخل ًنكاًّكٌٌ يف  
- My axe is too blant. I must get a sharper one.  

 هٍَ كخىس. كظم ههَ أُأَ فؤِٓ ،  كخىس، ىبذ أٌْ -

آهَّّ ىٌّّ $ًحكّّيس#  رخّّٓىأرّّيل  #axe$فّّؤّ  حّّٙٓى اً اٌَّ ،شحٙغبَّّّْحٗرّّيحل يف حؾبؼّّخل كّّيع ػًٍّّ حجملًٌهّّش  

$one#ٌَّحؾبٚكق ىنخ اٌَّ   اٙ أ     ً خ ّليَّ حٙهّظٚف رّ     ًّخ فّؤّ أهٍَّ، ًىنّ    اَِ ًحكيس ٙ طوّين رخنؼًٍَّس حنفّؤّ َفّٔيخ 

                                      
(1) Ibid; p.p. 88.  
(3) Ibid; p.p. 88-89.  
(1) Ibid; p.p. 89.  
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ربرّيحل شِّ  آهَّ     ، خبّٚف حٗرّيحل حنٌُّ ّّظىُّ    َفّٔو  هْوهّش  اىل حدخل  يخ ففِ حٗكخنش حدْم هخىس ًحٗكخنش.حٗريحل 

 0#1$حٓطِ،  حؾبزيل ينو، َٚكق حؾبؼخل 
- Would you like me to change the pictures in your room?  

- No, I think we'd like to keep the same ones.  

 ؟كََفظِحنيت يف ،ُ حنظٌٍَ نكَ ََ،ّْأُ يف أٌْ ذُ،َطََ ىمْ -

 .ؼهيٍَّيِ رؤهَّخص فخفِيف حٙكظِ ذُخ ََ،َأَنَّ ٙ، أهظقيُ -

ٍ ٍَّ رى يخ حٕهَّخص أٌََّ# طش  اىل حنظٌٍ حؾبٌكٌٍس ٓخرقخ، نكٍ يٍ حنٌحػق يؼهيٍَّ# ً $أهَّخصفخنكهًخص $   خنظٌّ

 ٍس يف حنكٚو حًٕل.حؾبٌكٌ يخَفٔ

 Verbal Substitution#0$ 0حٗريحل حنفوه0ِّ 3

 0  #3$رفوم آه0َ يؼخل ًنك حننضّ ّظى ىٌح حننٌم يٍ حٗريحل رخٓظزيحل فوم يف 
- Has the doctor been called by anyone ?  

- I don't knew. I haven't done. May be someone else has done.  

 ؟ ى حنـزْذَكُيَكََ أحٓظيهَ ىمْ  - -

 . مَوَخ شوض يخ ، ُ فَ، ٍدبَّفومْ. أَخ مل أَ فُٙ أهَِ - -

َّّْ            أٌََّيٍ حنٌحػق ىنخ    أًٌََّ -ش$أفوّم# ً $فوّم# أرّيٙ هٍّ حنفوّم $حّٓظيهَ# ًكٚمهّخ ّقّن ػًٍّ حجملًٌهّش حنفوه

و ّقّن ههَّ ٍأّ يٍّ حؼبقّم حنٌُّ      أََ ّ أُ - حنهغش قن زبظو ـبًٌهش حٕفوخل يفط و فوم هخوَّّّّفوٚ هخيخ، أُ أَ حنفوم حؾبزيل رو ّويُّ

ٗ    . ًربيٍ حٗشخٍس ىنخ اىل أٌَّ-هَ طبْن حٕفوخلهّؼى طبْن حٕفوخل، ًٌبكٍ حٗكخنش رو  رّيحل طكٌٌّ   ىٌٍّّ حننٌّه  يٍّ ح

طقوّّخٌ ػًٍّّ  -نّّيخحنزيّهّّش ًحؾبزّّيل ي-كّّٚ حؾبفَّّىط   اً اٌَّ،خًحصبّّخ نهًفَّّىس حؾبزّّيل ينّّي نهًفَّّىس حنزيّهّّش حنٌكْفّّش حنزنٌّّّْش 

طقّن حؾبفَىطّخٌ ػًٍّ     ، ًيف حٗرّيحل حنفوهِّّ  شحٙغبَّّْ طقن حؾبفَىطّخٌ ػًٍّ حجملًٌهّش     حٙغبِّش  ففِ حٗريحل حجملًٌهش حنزنٌَّّْ

 ش. حجملًٌهش حنفوهَّْ

                                      
(1) Ibid; p.p. 94.  
(3) Ibid; p.p. 131.  
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 Clausal Substitution# 0$ اريحل حنوزخٍس. 1

ركهًّش ًحكّيس، طشّ      حنّنضّ  طٔظزيل هزخٍس يفًىٌ حنقٔى حٓهَ يٍ حٗريحل، ًّقن ىٌح حننٌم يٍ حٗريحل كْنًخ  

 0#1$  يؼخل ًًنكحننضّ ىحهم طّّٔخ اىل حنوزخٍس حؾبٔظزينش، ًطٔيى يف ههق حٙ
- Is he going to pass the exam? I hope so.  

  ًنكَ أأيمُ -؟ حٙيظلخٌَ ْـظخَُُٓ ىمْ -

يف كخنّّش حّّٓظزيحل  لّّخٌ#، ًَٚكّّق ىنّّخ أٌَّض يٍّّ حنوزّّخٍس $ّّْٓـظخُ حٙيظنَرّّيِ# أSoُحنكهًّّش $ًنّّك# $ أٌََّلبّّي  

نهًفَىس حؾبزيل ذبّخ قّي طكٌٌّ قبظهفّش      حنٌكْفش حننلٌّش  اً اًٌَّحنفوم يف آٌ يوخ،  حٙٓىحنوزخٍس قي زبْم حؾبفَىس حؾبزيل ذبخ اىل 

يٍّ كهًّش    أرّينض ّٓى قّي   حكهًّش $ًنّك#ًىِ    ش نهًفَىس حؾبزينش، ًكًخ ىٌ ًحػق يف حؾبؼّخل ًاً لبّي أٌَّ  هٍ حنٌكْفش حننلٌَّّ

 ًحٙيظلخٌ#.  حنؼً غب  مهخ $حض يٍ نَريِش، فؼٚ هٍ كٌوبخ أُينيًخ ًكْفظو حننلٌَّّ $لبق# ًىِ فوم، ًنكمّ

ِ يّ ، اً ّظٌؿذ كؼٌٍ حؾبفَىس حؾبزينش، أيّخ حؾبفَّىس حؾبزّيل ذبّخ ف    حننضّ حٗريحل ٙ ٌبكٍ اٙ أٌ ّكٌٌ هٚقش ىحهم 

 كَحٍ حؾبفَىس حؾبزينش. ٔظوًم ريٙ يٍ طّحننٌم حؾبقخرم حنٌُ 

حؾبفَىس حؾبزيل ذبخ طّؤطِ هّخىس    ، أُ أٌَّ#Anaphoric$كخٙص حٗريحل ىِ اكخٙص اىل حنٔخرق اأ،هذ  أٌََّكًخ  

ش#، ًيٍّ حننّخىٍ حنقهّْم أٌ لبّي     ش $ىحههَّّْ َّْ، ًىِّ كًّخ أّٓهفنخ اكخنّش َظّّ     حنّنضّ  ريٙ هٍ يفَىس أً هزخٍس ًكَص ّٓخرقخ يف 

   $أً حؾبقخو#، هٚفخ ن٘كخنش حنيت ّكٌٌ نهْٔخ  ىًٍ فْيخ. حنْٔخ يبْم ههَاريحٙ 

 
   :(Ellipsis) احلذفِ-ثالثاِ 

ش /يوـًَّّْ هٚقّش مبٌّش  -هٍّ حٗرّيحل    نخكًخ أشََخ يف كّيّؼ -، ًىٌ طّّٔخ حؼبٌف ًْٓهش أهٍَ يٍ ًٓخثم حٙ

ريٍؿش حنظّفَ  أُ   اريحل -ّظفو حؾبئنفخٌ كًخ-حؼبٌف  اً اٌَّش حٙٓظوًخل. ًّشزو حٗريحل يٍ كْغ آنَّْ حننضّ ىحهم طظىُّ

                                      
(1) Ibid; p.p. 118.  
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اًح ؿّخُ حنظوّز  طّ      "س حدًٌفّش  حنّٔخرق، فخؾبّخىَّ   حنّنضّ  ًخ ّ   فَح،خ ٌبٖه حنقخٍة رخهظًخىه ههَاَِ حؾبزيل رو ٙ ٌّكَ ً أٌَّ

 .#1$ "ىٌ ئظوًمحٗريحل ًحػق حؾبقخرم، ً ٖ يٍ يكخٌ آهَ، ًىٌ ّشزو حف حع حٗريحل، اٙ أٌٌَّبُ  فَح،خ يف حن كْذ

 0 #3$يو حؾبئنفخٌ ّٗؼخف فكَس حؼبٌف  ّقٌل حؾبؼخلحنٌُ قيَّ طَِٚكق  حؾبؼخل حٕ 
- Joan brought some carnations, and Catherine some sweet peas.  

 .حؼبهٌسِ حنزخُٙ ِ ، ًكخػٍَّ روغَحنقََفمِ ؿٌحٌ روغَ ضْزَهَؿَ -

، فخؾبٔني فْيخ ّف ع ًىبيِ يٍ حنوزّخٍس حنّٔخرقش، فًّْكٍ أٌ طكٌٌّ     حننضّ محنوزخٍس حنؼخَْش ىنخ ىِ طكًهش ؾبٌػٌ 

طَكّْذ حنوزّخٍط     أٌََّحنوزخٍس حنؼخَْش ههَ حنٌؿو حٓطِ $ؿهزض كّخػٍَّ روّغ حنزّخُٙ  حؼبهٌّس#. ًّزّيً يٍّ ىٌّح حٙفّ حع         

 يظقخٍد، فخنؼخَْش يظفَهش هٍ حًٕىل.

ففِّ أ،هّذ حؼبّخٙص طكٌٌّ حؾبّخىس حؾبف ػّش يٌؿٌّىس يف حػبِّ          ، حنّنضّ  هٚقش ىحهّم  -كًخ أشََخ آَفخ-حؼبٌف  

حنزْض ين  ٍرش  يؼخؿبى ههَ ًنك أًٌَّ -كًخ ّش  اىل ًنك حؾبئنفخٌ-ش . ًقي طكٌٌ هٚقش حؼبٌف هخٍؿَّْحننضّ حنٔخرق يٍ

ًىٌّح  يٍّ ّْٓخ  حؾبٌقّمل،     ّٔظًيّ ، فيِ ىنخ طّٔظوًم كٌّف هّخٍؿِ ُّ   ٍؿخ  حػنخٌحق حد طٌص رخثن حؼبهْذ طنخى0ُ 

ٌ   -ىٌح حننٌم يٍّ حؼبٌّف    َخ رخؾبوهٌيخص حنيت مبظخؿيخ نظفٔ  ىٌح حنقٌل. اٙ أٌَّحنْٔخ  ىٌ حنٌُ ٌبيّ ٙ  -كًّخ ّقٌّل حؾبئنفّخ

، #Anaphoric$ش نهلٌف ههَ حؼبٌف حنيحههِ، أً يخ ّـهق ههْو َّْطّّٔخق، اً ّقظَحٌ حؼبخنش حٙطّّٔخ يكخٌ نو يف حٙ

 ّّ ّّ  شاً ىبّّذ طٌّّحفَ حؾبٌّّحى حنهغٌَّّ حنّّٔخرق ؾبّّم  حنفَح،ّّخص حنّّيت ّ كيّّخ حؼبٌّّف،    حنّّنضّ ش يٌّّكٌٍس يفحؾبف ػّّش يٍّّ يّّخىس نغٌَّّ

 .#1$َفٔو حننضّ ًّٔظًيىخ حنقخٍة/حنٔخين يٍ

 ط0ِههَ حننلٌ حنٔش كخٗريحل، ّقٔى أّؼخ ههَ أقٔخو ػٚػش، ًش/يوـًَّْرٌطفو هٚقش مبٌَّّ حؼبٌف  

 Nominal Ellipsis#0$0  حٙغبِّحؼبٌف   -1

                                      
(1) Ibid; p.p. 141.  
(3) Ibid; p.p. 141.  
(1)  See: Ibid; p.p. 144.  
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  حنّنضّ  ، أُ كٌّف أّٓى يٍّ ىحهّم    شحٙغبَّّْ حؼبٌّف قّي ًقّن ىحهّم حجملًٌهّش       أٌََّىٌح حننٌّم يٍّ حؼبٌّف ّوّين      

 0#1$َٚكق حؾبؼخل حٓطِ
- Which last longer, the curved rods or straight rods? - The straight are less 

likely to break.  

 . حكظًخٙ نهكَِٔ أقم  حؾبٔظقًْشُ -؟ حؾبٔظقًْشُ أً حنقؼزخٌُ حؾبنلنْشُ يقخًيش، حنقؼزخٌُ خ أكؼًََُأّيُّ -

ٙ  ظّنَّ ض يٍ حػبٌحد ًىِ طُفٌَِكهًش $قؼزخٌ# قي كُ يٍ حنٌحػق أٌَّ  ش، ًطقّيَّ حػبٌّحد   غبَّّْ مل ػًٍّ حجملًٌهّش ح

ٍ   ح  اىل أٌْ، اً حكظـنخ رٌطفنخ قَّ…#ىٌ $حنقؼزخٌ حؾبٔظقًْش  ٔقَّّّٔو كِّ ّظّ   َف حنّنضّ  هبٖ حنفَحى حنٌُ طَكو حؼبٌّف يّ

ٙ اًٌبكٍ فيًو،  حننضّ هٍّ ؿَّّق يوَفظّو رخنهغّش.      حنّنضّ  حطّّّٔخ  ههَّ حنّٔخين/حنقخٍة يف    طّّّٔخ  ً ّوظًي ىٌح حننٌم يٍّ ح

 ًّخ ًبظهفّخٌ يف أٌَّ  اٙ أوبَّ ،ش/يوـًَّّْ كّخٌ ّهظقِّ يّن حٗرّيحل يف كٌوبًّخ هٚقّش مبٌّش        ٌْاحؼبٌف ً ًربيٍ حٗشخٍس ىنخ اىل أٌَّ

ِ  حؾبّخىَّ  ًؿّيَخ أٌَّ ، ففِ حؾبؼخل حنٔخرق حننضّ ع يخىس أهٍَ ،  طهك حؾبٌكٌٍس يفحؼبٌف ٙ ّف  ٌ $ س حدًٌفّش ىّ  #حنقؼّزخ

 .حننضّ يخ طكٌٌ حؾبخىس حؾبزيل ذبخ ،  طهك حؾبٌكٌٍس ٓخرقخ يف س، هٚفخ ؼبخٙص حٗريحل حنيت هخىحننضّ يف حؾبٌكٌٍس ًحصبخ

  

 Verbal Ellipsis# 0$حؼبٌف حنفوهِ  -3

ش ىًٌ و ّقّن يف حٕفوّخل هخطَّّ   أََ ّ ش، أُ س حدًٌفش ىِ يٍ حجملًٌهش حنفوهَّّْ حؾبخىَّ أٌََّىٌح حننٌم يٍ حؼبٌف ههَ  ّيل  

 0 #3$حٕغبخ   يؼخل ًنك
- What is he going to do with all that paraphernalia? - Catch fish.  

 .حنًٔكِ ْيُطَ -؟ حؾبويحصىٌه  ركمّ وهوُيخ حنٌُ ّنٌُ فِ -

 يف حنفوم $ّنٌُ# حؾبٌكٌٍ يف حنٔئحل، ًطقيَّ حػبٌحد ىنخ $ّنٌُ طْي حنًٔك#. خحؼبٌف ًقن ىن 

  

 Clausal Ellipsis#0$ كٌف حنوزخٍس -1

                                      
(1) Ibid; p.p. 148.  
(3) Ibid; p.p. 191.  
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ش، أً حنفوهَّّْ  شحٙغبَّّْ ىٌح حننٌم يٍ حؼبٌف ًبظهمل هٍ حننٌه  حنٔخرق ، فخؼبٌف ىنخ ٙ ّقظظَّ ههَّ حجملًٌهّش     

 0 #1$أً أفوخل  يؼخل ًنك أغبخ و يٍ ًاهبخ ّشًم حنوزخٍس دبخ زبٌّ
- Can you read the print with out year classes? - No, but I can look ,of the  
pictures. 

     . حنظٌٍِ ٍإّشَ أٓظـْنُ ٙ، نكينّ -؟يخ يـزٌم يٍ ىًٌ َلخٍطكَ قَح سَ طٔظـْنُ ىمْ  -

قَّح س يّخ يـزٌّم يٍّ      أّٓظـْن $ٙ#، ًطقيَّ حنوزخٍس حدًٌفش $ٙ  حؼبٌف ىنخ ًقن يف هزخٍط   حًٕىل يف حٗؿخرش رّ 

ٍإّّش حنظٌٍّ يٍّ ىًٌ حننلّخٍس#،      أّٓظـْن ، اً ٌبكٍّ طقّيَّىخ رّّ$نكين    حٗؿخرّش ىًٌ حننلخٍحص#، ًحؼبٌّف حنؼّخَِ ًقّن يف    

 شزخه حػبًم.أً أ أفوخل، ًٍبم حنوزخٍس حنكخيهش دبخ فْيخ يٍ أغبخ  أً ًحٙٓىحؼبٌف ربخًُ حنفوم  َٚكق ىنخ أٌَّ

ض يٍّ طكَّحٍ حؾبفَّىحص أً حنوزّخٍحص نوهًيّى حؾبّٔزق ذبّخ،        حنهغّش نهّظوهّ  ئّظوًهٌ  ـؤ انّْو  حؼبٌف ّهَ أٌََّحشََخ اىل  

 أٌََّرخٙهظًخى ههَ حنّٔخين/حنقخٍة. ًٙ ًبفَّ    حننضّ ّٔيى يف طَحرؾ طّّٔخ . ًىٌح حننٌم يٍ حٙحننضّ ًنكٌوبخ يٌكٌٍس يف

 ش. نغظنخ حنوَرَّْ ًًَّْٙٓخلى حنهغخص غبش طش   فْيخ يو ٌحؼبٌف ى

  
 :(Conjunction) الرتابط.ِرابعاِ 

ٙ     حننلٌّّش   طّّٔخ حن حرؾ يٍ ًٓخثم حٙ ، ًسبظهّمل ىٌّه حنٌّْٓهش هٍّ     طّّّٔخ  ، ًىٌّ حنٌّْٓهش حنَحروّش رّ  ًّٓخثم ح

ى،  يزخشَ حٓظنخىح اىل يونخىخ حدّيَّ يخ طظٔق رشكم ، أََ ٔقش يف ًحصبخ  أُ ّّّهنخطَىخ يظأٌََّ حٕهٍَ يف  حنٌٓخثم حننلٌّش 

، نكنّيخ طظـّٔي يف حؾبوّخَِ حنّيت طفّ ع كؼٌٍّ       حنّنضّ  اىل حنٚكّق يف  أًفيٌه حنونخطَ نْٔض أىًحص حيظيحى اىل حنٔخرق 

 حؾبكٌَخص حٕهٍَ يف حؽبـخد. 

ً  يف كّيّ ش ي رٌّنك حنوٚقّش حنيٙنَّّْ   ظَّ ش ٙ ّقَُّْحطّّٔخقو هٚقش أََ نٌح فل  ٌّطمل حن حرؾ ههَ   ي ظَّ ًّخ ّقُ اَِ ًحصبّخ، 

 حٕهٍَّ، حنّيت طنشّؤ يف حنٔهّٔهش حنهغٌّّش       حنونخطَّ حنهغٌّّش    حؾبٌؿٌىس يف كّمّ  ى، ىٌ حنٌكْفش حنوٚثقْش ؿخَذ ًحكي ينيخ فبيَّ

 .َش نهنضّحؾبكٌّ

                                      
(1) Ibid; p.p 322.  
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، ّٓز ّ ، ًينّيخ يّخ ىٌّ    ، ًينيخ يخ ىٌّ هكِّّٔ  ههَ أٌَحم  ينيخ يخ ىٌ اػخيفّ -حبٔذ حؾبئنف -ّظنمل حن حرؾ  

 0#1$و حؾبئنفخٌ حٌَٕحم طبْويخّقيّ طِ، يف حؾبؼخل حًٕآهَ ُيينّ
- for the whole day he climbed up the steep mountainside, almost without 

stopping.  

 طٌقمل طقَّزخ.  ، يٍ ىًٌِحؼبخىّ حػبزمِ فقََٓ قَهٍََٔ ٌّو كخيم طَههَ ييَ -
- And in all this time he met no one. (additive)  

 #.اػخيفًّؿٌحل ىٌح حنٌقض مل ّقخرم أكيح. $  -
- Yet he was hardly a wave of being tired. (adversative)  

 #.زخ. $هكِّٔظوَيُ مل ّكٍْ شِقِيٍ حؾبشِ،ى ِههَ حنََ  -
- So by night time the valley was for below him. (Causal)  

 .#. $ٓز ّهوُٓفَْيح أَروَِّزيًُ ُ حنٌحىِ خٌَكَ خ َِٔىكٌح يف حؾبَ  -
- Then, as dusk fell, he sat down to rest. (temporal) 

 #.. $ُيينَّّقَظَْْٔنِ َْهَ، ؿَٚوِحنلَ زٌؽِىُ نَ، يَػىَّ ٍْيِ 

ٍ  حن حرّّؾ يف أٍروّّش أطّّنخف طنّّيٍؽُ  حؾبّّئنف  طبوّّخ أىًحصِ لبّّي يف حؾبؼّّخل حنّّٔخرق أٌَّ   حٕىًحص  زبظّّيخ ـبًٌهّّش يّّ

 طنمل ينيخ، ًكًخ ّؤط0ِ ًحبٔذ كمّ

ؿش أكَف حنوـمل، فؼٚ هٍ ـبًٌهش أهٍَ يٍ حٕىًحص طقن ػًٍّ ىٌّح   خ# رٌٓ$حػبًوِّ حن حرؾ حٗػخيفّ ّظىُّ 

ش حنظًؼّْم  َّْ#، أً هخطّّ Such as$يؼهًّخ   0حننخطؾ هٍ ٍرؾ حػبًم، يؼّم  ش حنظًخػم حنيٙيَّّْحننٌم يٍ حن حرؾ، حنيت ؿبخ هخطّ

 In# أً $رظوز  آهَ I ,meanروزخٍحص، يؼم0 $أهين  ش حنشَف ًطظىَُّّْ#، أً هخطSuch likeّ$مبٌ  0رؤىًحص، يؼم ًطظىُّ

other words.# 

ٍ   حنّيت ربوّم   دبـًٌهش يٍ حٕىًحصِ فْظىّ حنوكِّٔ خ حن حرؾ أيَّ  ههَّ هكّْ يّخ كّخٌ      حنّنضّ  حنٚكقّش يف س يٍّ حنوزّخ

ق قي شوَ رخنظوذ، ّكٌٌ ًنك حؾبظٔهّ ق ٌّو كخيم أٌِْ ّظٌقن روي طٔه حؾبظهقّ اً اٌَّ  ؾبؼخل ِ، ًكًخ ىٌ ًحػق يف حّظٌقوو حؾبظهقّ

                                      

Ibid:p.p318-319.$1# 
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#، ًٍَّّ حؾبئنفّخٌ أٌ   yet ين ًنك $#،butو مل ّشوَ رخنظوذ. ًأىى ىٌه حٕىًحص حٕىحط  $نكٍ أََ حنوزخٍس طؤطِ نظقٌل  أٌَّاٙ 

 . yet#$1#خ ىِ حٕىحس $ين ًنك أكؼَ يٍ ، ى هٍ حن حرؾ حنوكِّٔ حٕىحس حنيت طو ّ

ىٌح حننٌم يٍ حن حرّؾ   ر  حػبًم، ًّظىُّ حنٌُ ّٔيى يف اّؼخف حنوٚقش حؾبنـقْش ،  حنظنمل حنؼخنغ ىٌ حن حرؾ حنٔز ّ 

 # ً، ىخ.therefore#، ً $نٌنك thus#، ً $اًٌ Soدبـًٌهش يٍ حٕىًحص ينيخ $ىكٌح 

ٌ هٚقش حن حرؾ ر  طبهظ  فؤكؼَ، حنٌُ ّكٌّ حنٌُ ّقٌو ههَ حنظٔهٔم حنِيينّ أيخ حن حرؾ حٓهَ فيٌ حن حرؾ حنِيينّ 

، ًكًّخ  هٍ ؿَّق طظّخرن حٕفوّخل حنِّيينّ    خحطّّٔخقؼًٍ ؿبخ ّ طظزن حنٌحكيس حٕهٍَ ػًٍ طٔهٔم ُيينّ ٌبكٍ أٌْ حننضّ فـًم

يِّ  فأىّى أىًحص ىٌّح حننٌّم يٍّ حن حرّؾ        أيخر  حنفوه  $ؿهّْ# ً $ّّٔ ّق#.   ىٌ ًحػق يف حؾبؼخل حنٔخرق يٍ طظخرن ُيينّ

 #. then$يٍ ػى 

، ًاًح َلََّخ  َش نهنضّش حنَرؾ ر  حؾبظٌحنْخص حؾبكٌّهًم أىًحص حن حرؾ رؤٌَحهيخ ّظًؼم يف هًهَّْ أٌَّ اىل ونبهض كبخ طقيَّ 

ٓخرقش ػًٍّ ٓهّٔهش   ٗػخفش يوهٌيش اىل يوهٌيخص  . ًحبٔذ أٌَحهيخ، فظخٍس ىِحننضّ اىل يوخَْيخ لبيىخ سبظهمل ىحهم

يوهٌيّش ىِّ    ًربػّخفش ش، حػبًم، ًطخٍس أهٍَ ؿخ ص دبوهٌيش يوكٌٓش ؾبخ ىٌ يظٌقن، ًأهٍَ يوهٌيش ؿخ ص ٓززخ أً هه ّ 

 . حننضّ ش طوًم ههَ طٔهٔم حنِيٍ ىحهمُينَّْ شَظْـش ط طذ ههَ يوهٌيخص ٓخرقش ؿبخ. أً قي طكٌٌ حنوٚقش طَحطزَّْ

ق حنغخّّش ينّو هٍّ ؿَّّق طقٌّّش حّٕٓزخد رّ         قّي كق ّ   ْش حطّّٔخقحن حرؾ رٌطفو هٚقش  أٌََّيٍ حٗشخٍس ىنخ اىل  ٙريَّ 

ْ حػبًّم، ًؿوّّم يظٌحنّْخص حػبًّّم ي حرـّش يظًخّّٓكش    يٍّّ  قَهٍّّ ؿَّّّق حٗكخنّش أً حٗشّّخٍس اىل يّخ ّّٓزق أً يّخ ؼبِّّ    ، ًنّْ

 حٕهٍَ.  طّّٔخ ، ًىٌح ؿٌىَ حٙهظٚف رْنو ًر  ًٓخثم حٙحننضّ يفَىحص أً هزخٍحص ىحهم

 

 

 
ِاالِ-خامساِ 

 
ساق

س
ِِـتِّ

س
   :(Lexical Cohesion) املعجمي

                                      
(1) See : Ibid; p.p. 122. 
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ٙ   حؾبوـًِّ طّّٔخ حٙ يخ ىٌّه حنٌّْٓهش   ، ًفّْو يبّخًل حؾبئنفّخٌ أٌ ّقّيّ    طّّّٔخ  ىٌ حنٌْٓهش حٕه س يٍ رّ  ًّٓخثم ح

ٌ ؾبئنح وو، قّيَّ حطّّّٔخق ً حنّنضّ  ش ىًٍىخ يف ربخَْيخ زبيع هنييخ طهوذ حؾبفَىحص حؾبوـًَّْأََ ههَ  يفيٌّو حٕغبّخ  حنوخيّش     فّخ

$general nouns# أُ حٕغبّّخ ، ّّ طقّّن ػًٍّّ حؼبقّّم  حٕغبّّخ ـبًٌهّّش كّّز س يٍّّ  كخنّّش ههَّّش حَّْٗحنّّيت شبهّّك هخطّ

ِّ       "نو، فخٙٓى حنوخو  حؾبوـًِّ ، ىٌ حجملًٌهش حنظغ س يٍ حٕغبخ  حنيت شبهّك اكخنّش يـهقّش ػًٍّ طظّنْفخص حّٙٓى حنَثّْٔ

 .#1$" …حؾبكخٌ ٓىحٓى حَٗٔخٌ، حيؼخل ًنك $

جملًٌهّش يٍّ حٕغبّخ  طّ أّ حؼبقّم       #superordinat$نش ش ىِ يظؼًّىٌه حٕغبخ  يٍ ًؿيش حننلَ حؾبوـًَّْ 

َ  ش رخٗس حنَثَّّْْٔ ّشيي ههَ حؾبزيأ حنٌُ طوًّم رٌحّٓـظو حؾبّخىَّ    ِّطّّٔخقحٓظوًخؿبخ حٙ بٌَِّينيخ، نٌح ف نكمّ حؾبوـًِّ  كخنّش ههّ

 ف. يفَىس ٓخرقش كنٌم يٍ حن حى

س يّخ ههَّ   ح ًقخرهّش نهظؤًّّم يف أ،هّذ حٕكّْخٌ هٍّ ؿَّّق اكخنّش يّخىَّ        ش ؿيّكقْقش ىٌه حٕغبخ  يف حؾبونَ هخيَّ اٌَِّ 

خ يف فىس ّٓه ش يف حنهغش نكٌوبخ زبظخؽ اىل حٙٓظوخَش دبفَىحص أهٍَ فبّيَّ ،  ييًَّ  يخأهٍَ يٍ َفٔيخ، ًىٌه حؼبقْقش ربوم ين

 .#3$م ًكيس يظًخٓكشّشكّ حننضّ ًؿٌىمهخ يوخ ّهوذ ىًٍح يف ؿوم . ّوين ىٌح أٌَّحننضّ يكخٌ آهَ يٍ

ّوظًّي ههَّ ّْٓخ  حؼبّيع يف      حننضّ حطّّٔخ حٓظوًخل حٕغبخ  حنوخيش كوٌحيم طٔيى يف  ربيٍ حٗشخٍس ىنخ اىل أٌَّ 

 فَىس حؾبف ػش.يٍ حهظْخٍ حؾبفَىس حنيت طٚثى ًنك حنْٔخ ، ًهنيىخ ْٓكٌٌ حٙٓى حنوخو َفٔو كخؾب ، اً ٙريَّحٗكخنش

 0 خههَ قًٔ  مه حؾبوـًِّ طّّٔخ قٔى حٙنّ 

  #Reiteration$  حنظكَحٍ-1

 # Collocation$ ّ حنظؼخو-3

                                      
(1) Ibid; p.p. 374.  
(3)  See: Ibid; p.p 376-377.  
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   ٙ ش َفّٔيخ، أً رخّٓظوًخل يفَّىس    هّخىس حؾبفَّىس حؾبوـًَّّْ   اذ ّظـه ّ  حؾبوـًِّّ  طّّّٔخ  فخنظكَحٍ شّكم يٍّ أشّكخل ح

#، أً رخّّٓظوًخل حنكهًّّش حنوخيّّش هٍّّ ؿَّّّق اكخنظّّيخ اىل   superordinateٍ $حنّّ حىف، أً شّّزو حنّّ حىف، أً حنظؼًّّّ 

 ش.خنش هبًٌؿَّْكأىحس ا ٍس يظلٌرش رّ$أل# حنيت طويُّش حنٔخرقش، ًهخىس يخ طكٌٌ حؾبفَىس حؾبكََّحؾبفَىس حؾبوـًَّْ

 0#1$نظٌػْق طبْن يلخىَ حنظكَحٍ ٌيو حؾبئنفخحنٌُ قيَّ حٓطٌَِٔ  ىنخ حؾبؼخل  
                                                                  The ascent  

     The climb  
- I turned to the as cent of the peak.      The task          is perfectly easy.  

     The thing  

      It  

 

 حنظوٌى 

                                     حنظٔهق      

 .ٓيم ؿيح                        ش حؾبيًّ                         .   حنقًشِ نظوٌىِ طٌؿيضُ -

 حنشِ  

 ىٌ 

رهفليخ، ًيف حنؼخَِ كخَض ىنخ  يفَّىس يَحىفّش $حنظّٔهق#. يف     ربهخىصبخل كٍَص حؾبفَىس يف حٙهظْخٍ حًَّٕ  َٚكق 

$حنشِّ #، أيّخ حٙهظّْخٍ      هّخو  ّٓى حَحرّن كّخٌ ىنّخ     ٍ يونَ حؾبفَّىس، ًيف حٙهظّْخٍ حن  حٙهظْخٍ حنؼخنغ ؿِ  ركهًش طظؼًَّ

 ش.حنشوظَّْ حٗكخنش سَ$ىٌ# حنٌُ ٌبؼم يخىَّ حنؼً كخٌ ف يْحؽبخ

هَ حنّٔخرق نظـوهّيًخ يظـّخرقظ  يّن حؾبفَّىس      هظخٌ ّليَ طؤًّهيًخ ربكخنش $أل# فخنظوٌى ًحنظٔهق يفَىطخٌ يوـًَّْ 

ش، ش# ىِ يفَّىس أكؼَّ هًٌيَّّْ   $ييًَّ أٌََّش#، هيح َفٔو ّنـزق ههَ $ييًَّحنٔخرقش، ايخ ربهخىس حنهفق، أً رخن حىف، ًحنشِ  

َّّّْطّّّّٔخقحنزْجّّش حٙ ٌَّب. نٌّّح فًّّىِّّ أههَّّ يف حنظظّّنْمل حؾبوـًِّّّ َىخ ش# طؼّّْمل ؿبّّخ زبيّّّيح، هنّّييخ َفّّّٔش نكهًّّش $ييًَّ

 ش حؾبشخٍ انْيخ.  ٍ ٌَم حؾبيًّهَ طبهش $حنظوٌى اىل حنقًش#، ًرٌح َزّْهربكخنظيخ 

                                      

Ibid; p.p. 379. $1#  
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يّخ طّٔظؼين هّخىس    ش# أكؼَّ زبيّّيح ينّيخ َٕ    كهًّش $ييًَّّ   ش، ًأٌَّش يٍّ كهًّش ييًَّّ   يفَّىس $شِّ # أكؼَّ هًٌيَّّْ     أٌَّكًخ  

 $حننخّ، ًحؼبٌْحٌ، ًأشْخ  أهٍَ كخؼبقخثق ًحنزْخَخص#. 

 . #1$زبًم روغ حنظليّي ض#، ًاٌ كخitَ  كخنش $ىٌٗيِ يفَىس حف  ش ينيًخأيخ حٕكؼَ هًٌيَّْ 

ر  أُ ًُؽ أً ـبًٌهّش أًُحؽ يٍّ حؾبفَّىحص     طّّٔخ نٚ ايكخَْش ىنخ   أٌََّ، ٍَّ حؾبئنفخٌ - حنظؼخوّ -هَأيخ حننٌم حٓ 

ْ  حنّنضّ  حطّّّٔخ  فزوغ حًُٕحؽ يٍّ حنكهًّخص ٌبكٍّ أٌ طّٔيى يف      ،ش حنيت طظلي رـَّقش يخ فًْخ رْنيخحؾبوـًَّْ فقّؾ هٍّ    ْنّ

رخنفوّّم أً رّّخنقٌس  ٌه حًُٕحؽ ىّّ هٍّّ ؿَّّق طٌّّحٍى خ ًنّّك، ًاهب ّّ ًيّّخ حىل… ٍ حنّّ حىف أً شّّزو حنّّ حىف ،أً حنظؼًّّ  ؿَّّق 

 0#3$ٍٙطزخؿيخ يف حؼبكى حؽبخص ذبٌه حنوٚقش أً طهك، حؾبؼخل حنظخي ٌّػق ىٌه حنفكَس
- Why does this boy wriggle all time? Girls don't wriggle.  

 ٍ.ٌَّٙ طظهَ ؟ حنزنخصُحنٌقضِ ٌلَؿُ نيٍُ ىٌح حنٌٌََّّظهَ ىَنِ 

  ً ّٙ         –خ $ًنّي  ظّ يٍ ،  حؾبًكٍ أٌ طكٌٌّ كه  أٌَّ رنّض# ي حىفّظ ، ًيٍّ حنظّوٌرش أٌ طكٌٌّ ؿبًّخ حٗكخنّش َفّٔيخ، ا

ش يٍّ  ش هخطَّّ ش طظظّم خبـَّّْ  رّ  ًُؽ حنكهًّخص ىٌّح هٚقّش َلخيَّّْ      ، اً يٍّ حنٌحػّق أٌَّ  وحطّّّٔخق أّٓيى يف   حننضّ خ يفًـبْجي

 . Complementarily# $1#$ ، ّـهق ههْيخ ّٙنِ رّ$حؾبظًًخص#حنظؼخىّ

ٌ  -فؼٚ هٍ هٚقخص حنظكَّحٍ $حٗهّخىس، ًحنّ حىف.. ً، ىّخ#،      رخٗيكّخٌ طٌّْٓن حنوٚقّش     أٌََّ -ٍَّّ حؾبئنفّخ

ش حنّيت طظوٌّ َّٔقخ    ًُؽ يٍّ حؾبفَّىحص حؾبوـًَّّْ    رّ  أُّ  حطّّّٔخ  ش َّّ، ًٌبكٍّ أٌ ّكٌٌّ ضبّ   ْش حطّّّٔخق ش حنّيت طليَّ كقٌّس    حؾبوـًَّْ

حش ٍ#، أً هٍّ ؿَّّق روّغ حنوٚقّخص حٕهٍَّ،       –ّـْن، رخم  –، يؼم $ّؤيَ حنوكِّٔ ٍ ؿَّق حنظؼخىّخ يؤنٌفخ هيوـًَّْ

أَّمل#، أً هٍّ    –كخرق#، أً هٚقش حػبِّ ، رّخػبِ ، يؼّم $فّى      –ْٓخٍس  ،،ـخ  -رخػبِ ، يؼم $طنيً  يؼم هٚقش حنكمّ

                                      
(1)  See: Ibid; p.p 379.  

# حٓظوًم نظليّي it يف حؾبؼخل $خنؼ ً ، فحَٗكهِّْشنهغش # ًنك حنظًِْْ ر  ػًخثَ حنوخقم ً،  حنوخقم يف حit $حنؼ ً ّقظي رخنظليّي يف 

 كخنظو. ا# هٍ ىحثَس َٔخٌحٗش حنظوٌى ًىٌ حٓظوًخل نغ  حنوخقم، ًىنخ حٓظزوي حنوخقم $هًهَّْ
(3) See: Ibid; p.p 382. 
(1) See: Ibid; p.p 382. 
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ينؼيس#، فكٚمهخ ّقن  –، يؼخل $كَِٓ #Superordinate$ؼًنش ظؿَّق حٕنفخف حنوخيش حؾبش كش ػًٍ حؾبفَىس حؾب

نٚٓى حنوخو $أػخع#. ىٌه حجملًٌهخص طنّظلى يف ٌَّم يٍّ حنوٚقّش حنّيت طَّرؾ أكّيمهخ رّخٓهَ. نٌّح           ػًٍ حؼبقم حؾبوـًِّ

و نّْْ يٍّ حٕيَّ حنّْٔ  اٍؿّخم روّغ حًُٕحؽ اىل هٚقّش        َّّّّ أَ شظق يٍ ىٌّه حًُٕحؽ، اّٙ ُّخ يهلٌكخ َّّْحطّّٔخقٓنـي طؤػ ح 

ٙ   -يِحف، َظم -ًحػلش زبكًيخ، كًخ يف حًُٕحؽ حٓطْش $ػلك ٌه حًُٕحؽ ٙ ّوظًّي كّؼ ح   ؿبّ  ِّطّّّٔخق كّخى# فخنظّؤػ  ح

اًح كيَطّخ يف ّْٓخ     ًًَّّْٙٓخ – ؿبًخ أهبخؽ كبخػهّش يٍّ حنظؼّخوّ    يوـًْظ يفَىط   َّّّّشأّ ش. هًٌيخ اٌَّش هٚقش َلخيََّّّّْههَ أّ

 .#1$ ش، اًح يخ كيَطخ يف طبم يظـخًٍسَّْقحطّّٔخيحٌ قٌس ٓظٌنّ -يشخرو

ش رخٙهظًّخى  ِ ٌبكنو ربخًُ ىٌه حنظوٌرش خبهق ّْٓخ  ط حرّؾ فّْو حؾبفَّىحص حؾبوـًَّّْ     حؾبظهقّ حٗشخٍس اىل أٌَّ يٍرب

ٙ     ًَيوَفظو دبوخَِ حنكهًخص، فوني حنقَّح س أً حّٙٓظًخم    ههَ يقيٍطو حنهغٌّش    طّّّٔخ وّخ  رخّٓظًَحٍ طهّك حنكهًّخص ؽبهّق ح

ٌ ًنّك  ش نهًفَّىحص ىِّ حنّيت طكٌّّ    ؤس يف ّْٓخقيخ، ًحنزْجّش حؾبوـًَّّْ   ش طئهٌّ طكٌٌّ ييَّّْ   يفَىس يوـًَّّْ  شَّّّأّ ، فبٌَّحننضّ ىحهم

ىٌّه حنكهًّش ؿبّخ هٚقّش      أٌََّحنْٔخ  ًطًِىَخ دبوهٌيخص ًحص طهش رظؤًّم حؾبفَىس حنيت ؿبخ هٚقش ذبخ. ًيٍ ػى َّٔظـْن حنقٌّل   

 .#3$أكؼَ يٍ ، ىخ رظهك حجملًٌهش يٍ حنكهًخص

ًكّيس   حنّنضّ  فيخ حؾبئنفخٌ يف كظخذبًخ، ًىِ رنلَمهّخ طّٔيى يف ؿوّم ًكّيس    حنيت طنَّ طّّٔخ ىٌه طبهش ًٓخثم حٙ

ش، طوظًّي رخنيٍؿّش حّٕٓخّ    ش، ًأهٍَّ مبٌَّّّ  ش، ًأهٍَ ىٙنَّّْ ـبًٌهش يٍ حنوٚقخص، ينيخ َلخيَّْ رفؼمٔقش ي حرـش، َّّّيظ

يف اىبّخى حنوٚقّش حنَحرـّش رّ       و، ًكٌنك ىًٍ حنزْجش حنهغٌّّش  حطّّٔخق، ًيٍ ػى حننضّ خى ًكيسين يف اىبخٔنههَ ىًٍ حنقخٍة/ح

 .  حننضّ أؿِح 

يٚكلّش كٌّل   يٍّ  ننّخ   رّيح  يّخ هٍَّّ   اهني يّئنفِ حنكظّخد، لبّي يٍّ حنؼًٍَُّ       طّّٔخ روي أٌ هَػنخ فكَس حٙ

ً  – طّّٔخ حٙ فو حؾبئنفخٌ يٍ ًٓخثمـبًم يخ طنَّ أٌََّيٌػٌهش حبؼيًخ، اً ٍََ  كخَّخ   ٌْاً،  حنظؼّخوّ  اًح يخ حٓظؼنْنخ حن حرّؾ، 

  حنٌٓخثم حٕهٍَ ىِّ طخروّش ن٘كخنّش    ، فكمّ-حنٌْٓهش حًٕىل ينيخ هٍ حٗكخنش  سزوْير نْٔض  شٙ ًبهٌحٌ يٍ اكخنش ػًنَّْ

                                      
(1) See: Ibid, p.p. 382-386.  

 . 32    ّنل0َ حؽبـخرِ $3#
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ؿّش حنظّفَ#، فخدًٌّف    يف ؿٌىَه ىٌ اكخنش كهًش ههَ كهًش أهٍَ، ًكٌنك حؼبٌف حنٌُ ىٌ أريحل $ريٍ حٗريحل اً اٌَّ

هَ يفَّىس  هحؾبوـًِ يف يٌػٌم حنظكَحٍ، فيٌ أّؼخ اكخنش يفَىس  طّّٔخ ، ًكٌنك حٙ نضّحن شِ  يٌكٌٍ يف يبْم ههَفْو 

 . نضّحن هٍَ يفأُ

حنٌّٓخثم حٕهٍَّ،    زبظّيخ كّمّ   طَنّْيٍؽ   -ىِّ حٗكخنّش   -ًْٓهش ًحكيسًٓخثم حٙطٔخ   فكخٌ حٕؿيٍ أٌ ىبوٚ

 . خقخٍة، ًأؿهَ ؾبٌػٌهيًنْكٌٌ ًنك أًػق نه
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ٌّ        ٛوّٚ  أ١َّ أٟذش   ؼلٜذى ٟذ٢ طذوىثخ  ا ّ     اٛوشثذٍّ  اٛجؾش يف أطىٙ هذزا اٛوذىم ٟذ٢ اٛذساعذبد يف ٗزذت اٛذلاس اٌٜٛذى

اٛجبؽذش ٓذذ غلذذ أعذظ      ا١َِّادلززجن ٛلاصوب اٛ٘جري   َوغضه اغلبد اشبساد هوب أو أخشي هوبٕ  و  أهذو احلُٔٔخ ا١ ٜٓذذ  

ش٢َ  أو يف هوذذذ اٛجيًذذُ   واٛجذذبؽض  يف هٜذذىٝ اٛٔذذش ١ وادلِغّذذ   و عذذ٠ُّب  األٓذذذٟ  ادلىػذذىم ورـجُٔبرذذض أَؼذذب يف ٗزذذت  

 .اٛوشثٍّ   وًريهٞ  ُؼي ه٢ ٗزت اٛوؾى٢ٟ اٛوؾىَّ اػ دواو٢َ اٛشوش اٛوشثٍّرؤُٜبد ششّ

ٟوبطذشا يف   ثوذغ ٗزذت اٛذلاس دغلذبد ِٟذبرُؼ ألثذىاة هذزا اٛوٜذٞ اٛذزٌ َوذّذ           ٣غذزٔشة  يف هزا اِٛظٚ ضلبوٙ أ١ 

ه٠ٜبء٣ب األوٙ مل ٌَِٜىا ٛـبئَ هزا اٛوذىم ٟذ٢ اٛذذسط      أ١َّب ٛوًٜ َٔ  ٢ٟ ا٣َِّخ  واٛوشثُّ ي ه٢ ٟئعغبروب اٛجؾضُخّاٌٛشة  ُؼ

ٟذب   ؤ١َّب واصٔذى١ ثذ  ا٣َِّذ ة ٟذ٢ ُ٘شروذب  و  ه٢ ٓغش اٛوظىص أو رؤوَٜهب دبب َٔذشّ  ٢َذزو  ٟجاثشاصهُظٜوب هزا يف  ى ٟب عوؾبوٙ وه

 ب وػوذ ٛض. أهوبّ اٛوظىص  أو ادعشاٍ يف رؤوَٜهب دبب َجوذهب ه٠ّ عوغذه هل٠ُب   ضلزبط ٟوض اىل يلّ

  و ساء ثوغ ضلبروب يف ٟىػذىم رذشاثؾ اٛ٘ذيٝ    يف رشاصوب اٛوؾىٌّ رذّغبّعُ٘ى١ ٟذاس ُظٜوب هزا ؽىٙ ٟلبهش ا 

 اٛ٘يٝ وا٣غغبٟض. ارذّغبّخ األدواد اٛشاثـخ يف خْٜ خ ث  أعضائض  وأمهُّـواٛويٓبد اٛشاث

ّ ِٟهىٝ ا  أ١َّوٟلبهشه هُٜوب أ١ ٣َٔ أٟبٝ ؽُٔٔخ شبخظخ هٍ  رذّغبّع يف ٟىػىم ا ٓجٚ اخلى ب هذى    اظلّذ رذذّغب

٠ٗذب  -شط اىل طبٜز  سبمل سبشط ه٢ ٣ـبّ اجل٠ٜخ ادلِشدح  وا١ ٗب٣ذ أؽُب٣ب  ٟجبؽش اٛوؾى اٛوشثٍّ ا١َِّ  وْ ثبٛوضِّٟهىٝ ٟزوّٜ

ّ   واٛغئاٙ هوذب ُٗذَ ؽل٘ذ٢ أ١ ٣جؾذش هذ٢ ا      -٠ٚ.. وًريهبيف اخلّّ اجل٠ٜخ  واجل٠ٜخ احلبٙ  واٛوـَ ث  اجل يف  رذذّغب

 ؟ -٣وين اٛوضّ -اجل٠ٜخ  وزلىس ٟىػىهوب َزغبوصهب اىل أثوذ ٟوهب 

  َِهذٞ ٟوذض    هوذذ أطذؾبة ٣لشَذخ اٛذوضّ     روشَذَ اٛذوضّ   ا0َّٙ١ِ اجلىاة هًٜ هزا اٛزغبإٙ صلذه ه٢ ؿشَٔ ؛ األوّ

   أو ٗزذبة ١ ٟذ٢ ٠ٜٗذخ واؽذذح  أو طبٜذخ واؽذذح     ٓذذ َز٘ذىّ   اٛذوضّ  ١ّأوٛ٘ذ٢ َِهذٞ ٟوذض    ٢ٟ اجل٠ٚ ُٔؾ   رزبثوٍّ ض خؾّأ٣َّّهًٜ 
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أٌ وؽذذح   -خ اٛذ  ؽلضٜذهب   هى اٛىؽذح اٛذ ُّٛ  واحل٘ٞ يف زبذَذ اٛوضّ  (1)  خٟدبئبد اٛظِؾبد  أو ٓذ َ٘ى١ اشبسح أو هي

 . -ادلووً

هذى ٟذب ػلغذ٢     -٠ٗب غل٠ن اٛوؾبح يف روشَِض-   اٛوشة؛ ُبٛ٘يٝاٛـشَْ اِخش صلذه يف روشََ اٛ٘يٝ هوذ اٛوؾىَّ

هذ( ه٢ اِٛبهٚ وٟ٘ب٣ذض  752د )داٛغ٘ىد هُٜض وػلظٚ ٟوض ادلخبؿت هًٜ اِٛبئذح  وهزا اٛ٘يٝ صلذه يف ؽذَش ادلّّّ

ض هذى واِٛوذٚ  طبٜذخ ػلغذ٢ هُٜهذب اٛغذ٘ىد  وربذت ذبذب اِٛبئذذح          ذذذّ اِٛبهذٚ سُوذب أل٣   ب ٗذب١ ر َٔىٙ "واظلّاخ  ٢ٟ اجل٠ٜخ اِٛوُّٜ

 . (7)"٠خبؿتٜٛ

 ٗز٠بٙ ادلووً يف اٛ٘ذيٝ   اَؼبػ ُبِٛبئذح هوب هٍ ُبئذح ادلووً اٛ  ػلظٚ هُٜهب ادلخبؿت  وَغزٌين ذبب ه٢ أٌّ

خ ٟذ٢ ٟجزذذأ وخذّّ. وٛذى ٣لش٣ذب يف روشَذَ اثذ٢        مسُّاأو طبٜخ  -دٖٛ ادلّّّر٠ٗب أشبس اىل -اٛزٌ َ٘ى١ طبٜخ ٢ٟ ُوٚ وُبهٚ 

ُض ثوِغض  ُِٟذ دلووبه. وهى ٟب َغذ٠ّ  ِٛق ٟغزّٔٚ ب اٛ٘يٝ ُّ٘ٚهزه احلُٔٔخ  َٔىٙ "أّٟس هذ( ٜٛ٘يٝ صلذه َٔش767ّ)د عينّ

بء يف بء  وهذ ؽذ   وٓبٝ زل٠ذ  وػذشة عذوُذ  ويف اٛذذاس أثذىٕ  وطذض  وٟذض  وسوَذذ  و       ٕى١ اجل٠ٚ  ضلى صَذ أخىاٛوؾىَّ

 . (7)"ُهى ٗيٝ ِٛق اعزٔٚ ثوِغض  وعوُذ ٟوض ضبشح ٟووبه وه. ُّ٘ٚأ  وٍّ  وأ  وٛتّاألطىاد  وؽظّ

خ  وٗذزٖٛ  ٟوذهب واِٛوُّٜذ   خا مسُّذ ذه ثؤٟضٜزذض هذ٢ اجل٠ذٚ    هوذب اجل٠ٜذخ  وهذى ٟذب أّٗذ      ادلٔظىد ثبٛ٘يٝ هوذ اثذ٢ عذينّ  

ٟووً )طض( )أعذ٘ذ( وهذٍ طبٜذخ ُوُٜذخ  وٗذزٖٛ )ٟذض( وَوذين         ار ا١ّثؤٟضٜزض ألمسبء األُوبٙ اٛ  هٍ يف ؽُٔٔزهب طبٚ  

يف ٟووبهذب اٛذزٌ     ادلغزل. وهزا اٛٔىٙ َوـجْ هٜذً األطذىاد اٛذ  رذذّٙ    اٛؼ٠ّريٚ ( وهٍ طبٜخ ٢ٟ ُوٚ األٟش واِٛبه)َّٗ

 و  هّّح يف ؿىذلب أو ٓظشهب.   وػوذ ٛض هًٜ طبٜخ. ُبٛ٘يٝ ار١ هى اجل٠ٜخ

س روشَِذض اٛغذبثْ ٜٛ٘ذيٝ    ه َ٘ذشّ ٣بعذذ ىظذض ٜٛزِشَذْ ثذ  اٛٔذىٙ واٛ٘ذيٝ  ٛ     يف اٛجذبة اٛذزٌ خظّ   وٛى رزجووب اث٢ عذينّ 

ادؿبٛخ وادغلبص طبُوب  ٓىٛض " ؛  ٟوهب ٟب عبء يف رؤُٜض هًٜ أثُبد  ث٢ اٛشوٍّٟاَؼبؽضأٗضش ٢ٟ ٟىػن  زلبو  ذه يف وَئّٗ

                                           

 روشَِبد اٛوض يف اِٛظٚ األوٙ ٢ٟ هزه اٛشعبٛخ.  َُولش (1)
 . 1/5ذ هجذ اخلبْٛ  هؼ٠ُخ  هبمل اٛ٘زت  ثريود  د.ؽ  د.د  ٠َّد )أثى اٛوجبط زل٠ذ ث٢ َضَذ(  ادلٔزؼت  زبُْٔ زلادلّّّ (7)
 . 1/14ٛجوب١؛ د.ؽ؛ د.د؛  -بس؛ داس اذلذي ٜٛـجبهخ واٛوشش؛ ثريود اٛوغَّ ذ هٍّٜ)أثى اِٛزؼ هض٠ب١(؛ اخلظبئض؛ زبُْٔ زل٠َّ اث٢ عينّ (7)
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 ض  ثذذّ ذذذّ ٢ٟ أ١ َوـُذٖ شببٟذض وُبئذرذض  ٟذن أ٣     ض مل ٢َ٘ ٛض ثذّذٗيٝ ُِٟذ ٟغزٔٚ ثوِغض  وٛى ثٜي ذبب ادغلبص ًبَز ب مهب يف ّٗٚاظلّ

 . (1)اة"وزظذ ه٢ رٖٛ مل ٢َ٘ هوبٕ اعزؾغب١  و  اعزُُض ٢ٟ رشُٗت اجل٠ٜخ  ُب١ ٣ٔ

٣ذخ ٟذ٢ األِٛذبف ادلغذزٌوُخ هذ٢ ًريهذب        اٛ٘يٝ هى اجل٠ذٚ ادلز٘ىّ  أ١َّأ١ ؼلزٞ ؽذَضض ثزؤُٗذه هًٜ  ومل َِذ اث٢ عينّ

غزٌوُخ هذ٢  ٢ األِٛبف اٛٔبئ٠خ ثشإوعهب  ادلهب هى ٌٛخ اٛوشة هجبسح اٛ٘يٝ اظلّ أ١َُُّٔىٙ "ُٔذ صجذ دبب ششؽوبه وأوػؾوبه 

 . (7)"ُهب أهٚ هزه اٛظوبهخ اجل٠ٚ  هًٜ اخزيٍ رشُٗجهبًريهب  وهٍ اٛ  َغ٠ّ

  اٛوذشة هذى اجل٠ٜذخ ادلغذزٌوُخ هذ٢ ًريهذب وزبظذٚ ذبذب اِٛبئذذح           وٗذضري ٟذ٢ اٛوؾذىَّ    ار١ ُبٛ٘يٝ هوذذ اثذ٢ عذينّ   

رض  وهزه احلُٔٔخ هٍ اٛ  هُٜهب ٟذاس وطَ ب ٓبئ٠ب ثزاخ ٗب٣ذ ٣ظّوؽذح د ُّٛ ذذبب ادلووً ادلشاد وٟضُٜبجل٠ٜخ ارا ٟب مت ّ

ٗذيٝ   طبٜخ هٍ ٗذيٝ وٛذُظ ٗذّٚ    اٛ٘يٝ ٓذ َزغبوص ؽذود اجل٠ٜخ اٛىاؽذح  ُّ٘ٚ أ١َّض اجل٠ٜخ  ٠ٗب َذسٗى١ ذّاٛوؾبح ٜٛ٘يٝ ثؤ٣

ه٢ اجل٠ذٚ   اٛ٘يٝ هجبسح ا١َِّهذ( ٛىعذ٣به َشري اىل هزا اٛ٘يٝ طشاؽخ ثٔىٛض "377طبٜخ. ٛى ٣لش٣ب يف روشََ اث٢ َوُش )د

ٚ  ادلُِذذح وهذذى عذوظ ذلذذب ُ٘ذّٚ    ا٠ٜ٘ٛذذخ عذذوظ  أ١ََّظذذذّ اؿيٓذض هُٜهذذب ٠ٗذب    ض ٛذ  ٣ذذىم خوا مسُّذ خ اِٛوُّٜذذ واؽذذذح ٟذ٢ اجل٠ذذ

 .(7)خ"ٗيٝ صَذ ٓبئٞ وٗزٖٛ ٟن اجل٠ٚ اِٛوُّٜ ٓبئٞ ٗيٝ و  َٔبٙ ّٗٚذ صَ ٠ِٜٛشداد ُُظؼ أ١ َٔبٙ ّٗٚ

٠ذب طذبدٍ   س ّٜٗب صلذذه َ٘ذشّ  وأؾلذٚ ٟذ٢ اجل٠ٜذخ  ا  أ٣وّذ     ٘ذيٝ أهذّٞ  اٛ أ١ََّ  ٢ٟٟن ٟب َشري اُٛذض ٗذيٝ اثذ٢ َوذُش هذزا     

ٓظذهب اث٢ َوذُش رٜذٖ    اٛ  ادلٔظىد ثبجل٠ٜخ   وٛوّٚ(7)اٛٔبئٞ ثوِغض وادلُِذ دلووبه ب هٍ اٛ٘يٝ اٛزبّٝاحلذَش ه٢ اجل٠ٜخ أعلّ

٠ٗذب هذى احلذبٙ    -ّ ث  اجل٠ٜخ واٛ٘ذيٝ  ِشّهوبٕ ٢ٟ َ أ١ََّٞ ٟووبهب  و٢ٟ هوب صلذ اٛ  رغزٌين ه٢ ًريهب و  زبزبط اىل ٟب َز٠ّ

اجل٠ٜخ ٟب  ا١َِّهوبٕ ُشٓب ث  اجل٠ٜخ واٛ٘يٝ  َىػؼ رٖٛ ثٔىٛض " أ١ََّهذ( َشي 355)د ثبرٌّا  ُبٛشػٍ ا عل-ٟن اث٢ َوُش

ُُخشط  عىاء ٗب٣ذ ٟٔظىدح ٛزاصبب أو    ٗبجل٠ٜخ اٛ  هٍ خّّ ادلجزذأ وعبئش ٟب رٗش ٢ٟ اجل٠ٚ  ٢ ادعوبد األطٍّٜرؼ٠ّ

                                           

 . 1/73؛ ادلظذس ٣ِغض (1)
 . 1/77؛ اث٢ عينّ (7)
 .1/71َوُش ث٢ هٍٜ"؛ ششػ ادلِظٚ؛ هبمل اٛ٘زت؛ ثريود  د.ؽ  د.د؛ اث٢ َوُش "ٟىُْ اٛذ٢َ  (7)
 .7/121  7/63  1/55هًٜ عجُٚ ادلضبٙ  ٢ٟ ادلظذس ٣ِغض؛  َُولش (7)
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 ٢ ادعذوبد األطذٍّٜ  ادلظذس وأمسبء اِٛبهٚ وادلِوىٙ واٛظِخ ادلشذجهخ واٛلذشٍ ٟذن ٟذب أعذوذد اُٛذض. واٛ٘ذيٝ ٟذب رؼذ٠ّ         

 .(1)ٗيٝ طبٜخ و  َوو٘ظ" وٗب١ ٟٔظىدا ٛزارض؛ ُّ٘ٚ

هذى ادلذشادٍ   ادلووذً ؤَظذذ ٛزارذض  و    ٙ ٟذب ٗذب١ رذبّٝ   هوبٕ ٣ىه  ٢ٟ اجل٠ذٚ؛ األوّ  أ١ََّٝ ٢ ٢ٟ ٗيٝ اٛشػٍ ادلزٔذَّزجُّ

رٔىٝ ٟٔذبٝ ادلِذشد  ٗبجل٠ٜذخ اخلذّّ وًريهذب ٟذ٢ اجل٠ذٚ اٛذ    رٔذىٝ          اٛ   ٜٛ٘يٝ  واِخش ٟب مل ٢َ٘ ٟٔظىدا ٛزارض وشبضٜض اجل٠ٚ

 خ. ٍ دشببٝ ٟووً اجل٠ٜخ األطُّٜرّب رؤثشأعهب واظلّ

ٟوض  وهذى   ٜٛ٘يٝ  ثٚ هٍ أهّٞهذ(  اٛزٌ   َشي يف اجل٠ٜخ ٟشادُب 431هزا اٛٔىٙ   َشوّ  ث٢ هشبٝ )د أ١َََّجذو 

ب اجل٠ٜذخ  . أّٟذ (7)هًٜ ٟووً ػلغ٢ اٛغ٘ىد هُٜض" ٟوهب  ُبٛ٘يٝ هى "اٛٔىٙ ادلُِذ ثبٛٔظذ. وادلشاد ثبدلُِذ0 ٟب دّٙ أخضّ

٠ب ُٛغب ٟلادُ   وَشي هًٜ أعلّ ُهٍ هجبسح ه٢ اِٛوٚ وُبهٜض  وادلجزذأ وخّّه  أو ٟب ٗب١ دبوضٛخ أؽذمهب. وهُٜض َغزذّٙ

شؽ  طبٜذخ اجلذىاة  طبٜذخ اٛظذٜخ      ش٢ٟ اٛ٘يٝ "ار ششؿض ادُبدح  خبيُهب  وذلزا رغ٠وهٞ َٔىٛى0١ طبٜخ اٛ اجل٠ٜخ أهّٞ أ١ََّ

 . (7)رٖٛ ُٛظ ُِٟذا ُُٜظ ث٘يٝ" وّٗٚ

دشبذبٝ   رؤرٍ خ اٛ ٔظذ اجل٠ٚ ا هلاػُّاٛب ب  واظلّخ ادلووً ٗيٟب ربّٟهزا اٛٔىٙ   َوٍِ أ١ ر٘ى١ اجل٠ٜخ اٛزبّٟ أ١ََّ ا ّ

يف رٛذٖ ٟذب   بٟووً اجل٠ٜخ وشبوؾهب طِخ اٛ٘يٝ  وهى ٟب َغزِبد ٢ٟ ٓىٛض يف خزبٝ ؽذَضض ه٢ هذزه ادلغذؤٛخ  ار َٔذىٙ "و  َوذ    

 اٛ٘يٝ هوب ُٛظ يف ٟـْٜ اجل٠ٜخ  ثٚ يف اجل٠ٜخ ثُٔذ ٗىعلب طبٜذخ اهذلاع  ورٜذٖ   ر٘ذى١ ا ّ    ٟوبه يف رِغري اجل٠ٜخ  أل١ ّٓذّ

 .(7)ب"ٗيٟب ربّٟ

                                           

)سػٍ اٛذ٢َ زل٠ذ ث٢ احلغ٢(؛ ششػ اٛشػٍ هًٜ اٛ٘بُُخ  رظؾُؼ وروُٜذْ َىعذَ ؽغذ٢ ه٠ذش؛ عبٟوذخ ٓذبس َذى٣ظ؛         اٛشػٍ ا عل اثبرٌّ (1)

 . 1/77ٝ؛ 1645
(؛ ٌٟين اٜٛجُت ه٢ ٗزت األهبسَت؛ زبُٔذْ زل٠ذذ   ادلظشٌّ األ٣ظبسٌّاث٢ هشبٝ )أثى زل٠ذ هجذ اهلل طببٙ اٛذ٢َ ث٢ َىعَ ث٢ أظبذ ث٢ هجذ اهلل  (7)

 .7/747اٛذ٢َ هجذ احل٠ُذ؛ ٟـجوخ ادلذ٣ٍ  اٛٔبهشح  د.ؽ؛ د.د؛  زلٍّ
 .7/747؛ ٣ِغضادلظذس  (7)
 . 7/742ادلظذس ٣ِغض؛  (7)
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  ٗضريا  و٠ٗب سأَوب يف ٗيٝ اث٢ َوذُش  أو ٗذيٝ   اث٢ هشبٝ يف ؽذَضض اٛغبثْ   ؼلبَٛ اٛوؾىَّ أ١ََّىاػؼ شببٟب ٢ٟ اٛ

٠خ ٌٛريهب و  رظٜؼ أ١ ر٘ذى١ ٗيٟذب   خ ادلووً ادلغزٜٔخ ثوِغهب  واجل٠ٜخ اٛ  ر٘ى١ ٟز٠ّٓب١ ث  اجل٠ٜخ رب٠ّٟب َِشّعلّا  اٛشػٍ

 خبؿت.زبظٚ ٟوض ُبئذح ٠ٜٛ  ب ٟغزٔيّربّٟ

  واِٛذشّ ثُوذض وثذ  اٛي٣ذضّ      (زبذَذذ ٟووذً )اٛذوضّ    يفى١ ُّث  اجل٠ٚ َزـبثْ ٟن ٟب رهت اُٛذض اٛوظّذ   ْشَِهزا اٛز

ؾض  وهذى هوذب   شه أو َىػّذ ب َِغّذ خ  واعذزٌوً ثذ ٛزذض ه٠ّذ   ٟب أٗز٠ٚ ٟووبه وٟضٚ وؽذح د ُّٛذ  -٠ٗب أشش٣ب اىل رٖٛ- ُبٛوضّ

ُُغذبوٌ اجل٠ٜذخ ا هذلاع اٛذ  زبزذبط اىل ًريهذب دشبذبٝ         ٣ذضّ  ب اٛذي اٛوشة. أّٟذ   َغبوٌ اجل٠ٜخ/اٛ٘يٝ يف روشََ اٛوؾىَّ

 ادلووً. 

 هٍ ٣ذضّ  -خ ادلوو٣ًوين اجل٠ٜخ ربّٟ –٢ اٛوشة اجل٠ٜخ هوذ اٛوؾىَُّ أ١ََّهٍ  ٝ ٣شَذ اٛىطىٙ اىل ؽُٔٔخٟب رٔذّ ٢ٟ ّٗٚ

  اٛوشثذٍّ  يف اٛوضّ رذّغبّا  وعبئٚووـْٜ يف حبضوب ه٢   وٟوهب عخ يف اٛوؾى اٛوشثٍّٓبئٞ ثزارض  وهٍ ٟب هُٜض اجل٠ٚ اٛز٠ضُُّٜ

 ض. ارذّغبٓواٛويٓبد اٛ  رشثؾ أعضاءه ورغهٞ يف 

ّ ٢ وعبئٚ ا ٠ُُب َؤرٍ ضلبوٙ أ١ ٣جُّ جؾذش هذ٢ اٛويٓذبد اٛذ  رغذهٞ يف سثذؾ أعذضاء        ٣  ويف اٛ٘ذيٝ اٛوشثذٍّ   رذذّغب

 ْ اٛلاثؾ وا ٣غغبٝ ث  أعضاء اٛوضّخ زبُّّٔارذّغب٢ٟٓ وكُِخ َض أد٣به ثوؼب ٢ٟ هزه اٛويٓبد وٟب رئدّ يف اٛ٘يٝ  وعوىسد

 0اٛوشثٍّ

 

 ناد:ـاإلس
 

خ خ  ُبدعذوبد هيٓذخ ٟووىَّذ   خ ويف اٛ٘يٝ ثظىسح هبّٟذ يف اجل٠ٜخ خبطّ رذّغبّا  وعبئ٣ٚشي يف ادعوبد وعُٜخ ٢ٟ  

ب   َغذزٌين  هذ( "شل٠ٗ153ّب َظِه٠ب عُجىَض )د ٠بهُ  (1)بص ُُهب ادلغوذ اُٛض ٢ٟ ادلغوذ يف اجل٠ٜخ٠ر٘زوَ ثوُخ اٛ٘يٝ  وَو

                                           

  ٠ٗب ٗب٣ىا ٠َٜؾى٣ض أَؼبً ث  ادلوذب٣ٍ  خِواٛىطَُِّ خِواِٛوَُّٜ خِا مسَُّ اجل٠ٜخِ ث  ؿشيفّ ادعوبدِ اٛوؾبح ٗب٣ىا ٠َٜؾى١ ٓشَوخَ ١َّ؛اب١ بٝ ؽغَّشبَّ َشي اٛذٗزىس (1)

1    (٢ْشة )َٟ( ؽُو٠ب رو736ُبءُ")اٛجٔشح0 اَِخطبٜخ ٟضٚ "َُئْرٍِ اْٛؾ٠َِْ٘خَ ٢َْٟ ََشَ اٛىاؽذح  وهى ادلووً اٛزٌ ٣يؽلض يف أهشاةِ اجل٠ٜخِ يف داخِٚ خِاٛوؾىََّ
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ُىعىد ادعوبد ػشوسح  عزٔبٟخ اٛ٘يٝ. و  َُِذ اٛ٘يٝ ٟووً ارا . (1)"اواؽذ ٟوه٠ب ه٢ اِخش و  غلذ ادلزٜ٘ٞ ٟوض ثذّ

ٞ اِٜٛلخ اٛىاؽذح ٟذ٢   ١َّمل َٔل١ ادلغوذ ثبدلغوذ اُٛض "ألَ ٜؼ ؽذذس ٟووذً    واِٛوذٚ   رُِذذ شذُئب  وارا ٓش٣زذهب دبذب َظذ       ا عذ

ذ(  وادلغذوذ )ٓذبٝ(  وهذزا اِٛهذٞ       ذ( َِهٞ اٛغبٟن اٛويٓذخ ثذ  ادلغذوذ اُٛذض )زل٠ّذ     ُٔىٛوب )ٓبٝ زل٠ّ ؛ (7)" واعزٌوً اٛ٘يٝ

ٞ اِٛوذٚ )ٓذبٝ( اىل    اعذوبد ؛ أٌ ادعذوبد ب َٔذىٝ هٜذً   ٢ٟ د  د ادلِشداد ٟذ٢ دو١ رشُٗجذهب  وهذزا اٛلُٗذت اظلّذ      ًَزؤر  ا عذ

ب ش ادعوبد هٜذً اِٛوذٚ واِٛبهذٚ  أو ادلجزذذأ واخلذّّ  واظلّذ      زظَٔخ  و  اىل ا عٞ يف اجل٠ٚ ا مسُّ  عٞا اعوبدذ(  أو )زل٠ّ

ه٠ُٜذخ رشُٗذت اٛ٘ذيٝ ٛزؾظذٚ      ُبدعوبدٟن اٟزذاد اٛ٘يٝ  اىل ادلِوىٙ أو ادلٜؾٔبد ٗبٛىطَ واحلبٙ وٟب اىل رٖٛ   ؽلزذّ

هذى "رشُٗذت ا٠ٜ٘ٛذخ ٟذن      -٠ٗذب َذشاه اثذ٢ َوذُش    - ُبدعذوبد عذوبد   ه ٛإلٟوض اِٛبئذح  وهزا ٟبَشري اُٛذض اثذ٢ َوذُش يف ؽذذّ    

 (7).ْ ثبألخشي هًٜ اٛغجُٚ اٛزٌ ثض ػلغ٢ ٟىٓن اخلّّ وشببٝ اِٛبئذح"مهب روّٜاؽذد ا٠ٜ٘ٛخ ارا ٗب١

هوب اٛويٓخ اٛشاثـخ ألعضاء اٛ٘ذيٝ  ٠ٗذب    وادعوبدوشببٝ اِٛبئذح ٢ٟ رشُٗت ا٠ٜ٘ٛبد   َ٘ى١ ا  ثشثـهب ثجوؼهب   

 0ٛض ٢ٟ ؿذشُ   اٛزٌ هى ساثـخ  و ثذّ ادعوبدض أؽذ أعضاء اٛ٘يٝ هى احل٘ٞ  أٌ ذذّثٔىٛض0 "رٖٛ أل٣ ري اىل رٖٛ اٛشػٍَّش

 .(7)ٟغوذ وٟغوذ اُٛض"

ّ ْ ٜٛ٘ذيٝ  ثىطذِض هيٓذخ ٟووىَذخ   َزؾّٔذ     ادعذوبد خ ٣ج  أمهُّذ أ١ ٝ ب رٔذّأسد٣ب شلّ  ثىعىدهذب  وسأَوذب  ساء    ا ّ ارذذّغب

 يف ه٠ُٜخ سثؾ أعضاء اٛ٘يٝ.  ادعوبدشة يف دوس   اٛواٛوؾىَّ

                                                                                                                                        

 ثِ٘ذشحِ  شذجُهخٍ  ٠ب ٟذ٢ هيٓذخٍ  ٟب ثُوهُ ثبدسإِا   رُٖٛ هب  و  َ٘ى٢ُِٟٟ١ رٔذّ ( ِٟوى ً صب٣ُبً هًٜ اٛشًِٞهب و )احل٠٘خ٢ُٟ رؤخشِ ِٟوى ً أو ً هًٜ اٛش1ًِٞ  

 .ىرُؤخُهٍ ادل  و )احل٠٘خ( زُ( هٍ اِخ٢ِْ)َٟ ا١َّ ُٙ  ُؤىادعوبدِ

 . 167 ؛1647خ ٜٛ٘زبة؛ د.ؽ  اٛوبَّٟ خ ٟووبهب وٟجوبهب؛ اذلُئخ ادلظشَخَّبٝ(؛ اٌٜٛخ اٛوشثَُّب١ )دٗزىس شب0َّ ؽغََُّولش 
 -هذذ 1754اٛٔذبهشح  د.ؽ    - داس اٛ٘زذبة اٛوشثذٍّ  ذ هذبسو١؛  ؛ زبُْٔ هجذذ اٛغذيٝ زل٠َّذ   عُجىَض )اثى ثشش ه٠شو ث٢ هض٠ب١ ث٢ ٓوّّ(؛ )اٛ٘زبة (1)

 . 1/77 ؛1635ٝ
 . 7/173د؛ ادلّّّ (7)
 . 1/73اث٢ َوُش؛  (7)
 . 1/77؛ علاثبرٌّاٛشػٍ ا  (7)
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ض حبضوب هًٜ اٛشواثؾ اٛذ   خ  وعوشّٗاِٜٛلُّ رذّغبّا  وعبئ٣ٚ٘زٍِ هوب ذبزه اٛويٓخ ادلووىَخ  و٣وزٔٚ يف حبضوب اىل  

 ىاة اٛوؾى اٛوشثٍّيف اجل٠ٜخ ادلِشدح  ؽزغوب أ١ ٣ـشّ أث رذّغبّرشثؾ اجل٠ٚ ٠ُُب ثُوهب  ؿٜجب ٛيخزظبس؛ ار ٛى حبضوب ه٢ ا 

ّ خ ودوسهذب يف  ٣ىسد هوب رل٠ىهخ ٢ٟ أدواد اٛشثؾ ث  اجل٠ٚ اٛوشثُّ .هب  وهزا ٟب   َزغن ٛض ُظٜوبّٜٗ اٛ٘ذيٝ؛ وهذٍ    ارذذّغب

 ِر0ٍهًٜ اٛوؾى ا

 

 
 
 : مريالض

 

ٚ يف خ سثؾ اٛ٘يٝ  وأٗضش اٛوؾىَذى١ ٟذ٢ احلذذَش هذ٢ دوسه وٟذب َٔذىٝ ثذض ٟذ٢ ه٠ذ         ب يف ه٠ُّٜ ؽُضا ٟه٠ّاٛؼ٠ّريشٌٚ  

 اٛوبئذ  وهزا اٛؼ٠ّري١ ُُهب اٛ٘يٝ ٢ٟ طبٜز  أو أٗضش زبزبط اىل أٗضش احلب د اٛ  َز٘ىّ ار ا١ّض  ئشببعٖ اٛ٘يٝ وسثؾ أعضا

ذبذب  و٠ٗذب ثىّ  - أثذىاة ًٜ اٛيؽْ ر٘ذى١ يف عذجوخ   هٗيٝ  ؽْ  واؽبٛزض  ػلُٚ هًٜوٓذ  ٗيٝ عبثْ  ػلُٚ هًٜاٛوبئذ ٓذ 

 ؛ وه0ٍ  -(1)اث٢ هشبٝ

 ٝ هُٜض. ِٛق اجليٛخ )اهلل( وهى ٟزٔذّ أؽبٙ هًٜ )هى( بٛؼ٠ّريُ  (7)"ُْٓٚ هُىَ اَّٜٛضُ أَؽَذٌة ػ٠ري اٛشؤ0١ ٗٔىٛض روبىل0 "ثب. 1

ٞ -ورٔذَش اَِذخ    (7)"وََٓبُٛىا َٟب هٍَِ اَِّٛب ؽََُبرُوَب اٛذ٣َُُّْب؛ ضلى ٓىٛض روبىل0 "شهَِغّ. أ١ ؼلّّ هوض دبب 7   وٟذب احلُذبح ا   -واهلل أهٜذ

 ٣ُب.  ؽُبروب اٛذّ

 )ثذ (. ػلُٚ هًٜ ادلغزل يف )ثئظ( بٛؼ٠ّريُ  (7)"ظَ ِٜٛلَّب٠ِِٛ َ ثَذَ ًثِئ"  يف ثبة ٣وٞ وثئظ0 ضلى ٓىٛض روبىل0اٛؼ٠ّري. 7

 )سعي(.  زبُٚ هًٜ( ض سعي  ُبذلبء ارجمشوسح ثوذ )سةّ(؛ ٠ٗب يف ٓىٛوب سثّ ارجمشوس ثذ)سةّاٛؼ٠ّري. 7

                                           

؛ داس اجلُٚ؛ ثذريود؛  شزوس اٛزهت يف ٟوشُخ ٗيٝ اٛوشة؛ زبُْٔ ؽوب اِٛبخىسٌّ (؛ ششػ  ذ هجذ اهلل طببٙ اٛذ٢َ األ٣ظبسٌّاث٢ هشبٝ )أثى زل٠َّ (1)

 . 122-127ٝ؛ 1655؛ 1ؽ
 .01 ادخيص (7)
 . 77جلبصُخ0 ا (7)
 . 23اٛ٘ه0َ  (7)
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ُ وذذبصم؛ ارا أه٠ذذٚ اٛضذذب٣ٍ واؽزذذبط األوّ  يف ثذذبة اٛزاٛؼّذذ٠ري. 2  يف )ٓبٟذذب بٛؼّذذ٠ريٙ اىل ٟشُذذىم  ضلذذى 0 ٓبٟذذب وٓوذذذا أخذذىإ؛ 

 )أخىإ(. ػلُٚ هًٜ وٓوذا( وهى األَٛ 

 اٛزٌ َؤرٍ ثوذه؛ ٗٔىٛوب يف اثزذاء اٛ٘ي0ٝ ػشثزض صَذا.  ا عٞ اٛزٌ َجذٙ ٟوض اٛؼ٠ّري. 3

ب َٔذن هذزا يف اٛؼذشوساد اٛشذوشَخ     ِٟوىٙ ٟئخش  وَذشي اثذ٢ هشذبٝ اظلّذ     ٝ وَوىد هًٜ ارا ٗب١ ٟزظي ثِبهٚ ٟٔذّاٛؼ٠ّري. 4

 0(1)هًٜ األطؼ  وَغزشهذ ثٔىٙ اٛشبهش

 وٓذ ُوٚ اٛوبوَبدِ اٛ٘يةِ عضاءَ  ث٢ ؽبمت  ٍ هذٌَّض هوّعضي سثُّ 

 ( وهى ٟزؤخش ِٛلب وسرجخ.)هذٌَّ أؽبٙ هًٜض(  يف )سثُّبٛؼ٠ّريُ 

 -٠ٗذب سأَوذب   - هٜذً ٟزذؤخش ِٛلذب وسرجذخ  وهذى      اٛؼّذ٠ري ٝ دلىاػذن هذىد   رل٠ٚ األثىاة اٛذ  طبوهذب اثذ٢ هشذب     ههز 

ٟوبهب هٜذً ًريهذب   ب ٓذذّ ٢ عذجٔىه  واظلّذ  ٝ هُٜض  وهٍ طبٜخ ٟب رٗشه اٛوؾبح شلّ ٟزٔذّاٛؼ٠ّريًٜ ٗيٝ  ؽْ  وٗب١ هؽب د ا

يف أثذىاة اٛوؾذى  وا١    صشحٟزوذب اثذ٢ هشذبٝ ذلذب ورجىَجذهب  ار صلذذهب هوذذ ٟذ٢ عذجٔىه          نأوذل٠ب ادغلبص  وصب٣ُه٠ب طبذ  ؛ٛغجج 

 ًري هزا اٛزجىَت. ًٜب هطبوذ ُبعلّ

ً   اٛوبئذ هًٜ ٟزٔذٝ ِٛلب وسرجخ  أو ٟب ٣ـْٜ هُٜذض ثبد اٛؼ٠ّريب احلذَش ه٢ سثؾ ّٟأ  اٛغذبثْ  و٣غذزوري    ؽبٛذخ هٜذ

   وهٍ هششح أشُبء0 اٛؼ٠ّريٛألشُبء اٛ  زبزبط اىل سثؾ  (7)ث٢ هشبٝاهوب طبن 

                                           

َُوغذذت اىل شذذبهش واؽذذذ؛ ُٔذذذ ٣ُغذذت اىل اٛوبثٌذذخ اٛذذزثُب٣ٍ وهذذى يف دَىا٣ذذض 0            (1)  و٣ُغذذت اىل أثذذٍ األعذذىد   161يف ٣غذذجخ اٛجُذذذ خذذيٍ  ار مل 

 وادلٔبطذذذذذ 1/757 و٣غذذذذت أَؼذذذذب اُٛه٠ذذذذب أو اىل هجذذذذذ اهلل ثذذذذ٢ مهذذذذبسّ يف شذذذذشػ اٛزظذذذذشَؼ0      731اٛذذذذذإيل وٟىعىد يف ٟٜؾذذذذْ دَىا٣ذذذذض 0  

 .1/33 ومهن اذلىاٟن7/1720 وأوػؼ ادلغب0ٖٛ-ٟىػن اٛشبهذ – وثي ٣غجخ يف ششػ  اٛشزوس 7/754اٛوؾىَخ 

 .  7/375ٝ؛ 1666ٝ-هذ1773؛7ٛجوب١؛ؽ –َولش0َؤىة )اُٟٚ ثذَن(؛ادلوغٞ ادلِظٚ يف شىاهذ اٛوؾى اٛشوشَخ؛داس اٛ٘زت اٛو٠ُٜخ؛ثريود 
  .213-07/237 اث٢ هشبٝ؛ ٌٟين اٜٛجُت؛ َُولش (7)
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١ مل ر٘ذ٢ ٟجزذذأ يف ادلووذً اؽزبعذذ اىل ػذ٠ري       ااجل٠ٜذخ اٛىآوذخ خذّّا     أ١ََّوَذشي اٛوؾذبح اٛوذشة    . اجل٠ٜخ اٛىآوخ خذّّا0  1

 "اجل٠ٜخ يف األطٚ ٗيٝ ٟغزٔٚ  ُبرا ٓظذد أ١ ربوٜهب عضء اٛ٘ذيٝ ُيثذذّ   أ١ََّهى  اٛيعلاثبرٌّ واٛغجت ٠ٗب َشاه اٛشػٍّ

 . (1)دلىػىم دلضٚ هزا اٌٛشع"ار هى   ااٛؼ٠ّري٢ٟ ساثـخ رشثـهب ثبجلضء اِخش  ورٜٖ اٛشاثـخ هٍ 

اجل٠ٜخ اٛىآوخ خّّا  أ١ََّ  هوب هى سثؾ أعضاء اٛ٘يٝ ؽزً َغزُٔٞ ٟووبه. وَِهٞ ٢ٟ ٗيٝ اٛشػٍّاٛؼ٠ّرير١ ُو٠ٚ ا 

غْ زذّيٟب ٟغزٔي  ُهٍ عضء ٢ٟ ٗيٝ. و  ؽل٘ذ٢ ذلذب أ١ ر٘ذى١ ٗيٟذب ؽزذً رذشرجؾ ثذؤعضاء اٛ٘ذيٝ األخذشي ورذ          ُٗٛغذ 

 ٟوض.

ىل ادلجزذذأ  وهذى   ااجل٠ٜخ   ؽل٢٘ ذلب أ١ ر٘ذى١ خذّّا ٟذب مل َ٘ذ٢ ُُهذب ػذ٠ري َوذىد         أ١ََّس ٓجي اث٢ َوُش اىل وٓذ أشب 

ششؽ ذلب ؽزً ر٘ى١ ٢ٟ شببٝ ادلجزذأ  "ُبرا مل ٢َ٘ يف اجل٠ٜخ رٗش َشثـهب ثبدلجزذأ ؽزً رظذري خذّّا ورظذري ٟذ٢ شبذبٝ ادلجزذذأ       

ٖ ٛى ٜٓذ صَذ ٓبٝ ه٠شو مل َ٘ذ٢ ٗيٟذب ٛوذذٝ اٛوبئذذ  ُذبرا      ذذ٣ّاهوض  أ  رشي  وٓوذ اجل٠ٜخ أعوجُخ ٢ٟ ادلجزذأ و  ر٘ى١ خّّا

 . (7)"٢ٟ اٛوبئذ ور٘ى١ اجل٠ٜخ اٛ  ٟوهب يف ٟىػن سُن خّّ ٗب١ رٖٛ ٗزٖٛ مل ٢َ٘ ثذّ

   (7)"ِٗزَبثذبً ٣َّْٔذشَإُهُ  ؽَزَّذً رُوَذضََٙ هََُْٜوَذب    ب ٟذزٗىسا  ضلذى ٓىٛذض روذبىل"     اّٟذ اٛؼّذ٠ري . اجل٠ٜخ ادلىطىٍ ذبب0 وهزه اجل٠ٜخ َشثـهب 7

سا ٟشُىهذب ٗذب١ أو ٟوظذىثب أو رلذشوسا؛ ضلذى ٓىٛذض روذبىل0 "        ٜذً )ٗزبثذب(  أو َ٘ذى١ ٟٔذذّ    ه يف )٣ٔشإه( ػلُٚ سعىهب بٛؼ٠ّريُ

ض هٜذً  ذذذّ ٣بُ  "(7)" و١ٌَٙ وَ َ هُذْٞ َُوظَذشُ  وَارَُّٔىاْ ََىْٟبً  َّ رَغْضٌِ ٣َِْظٌ ه٢َ ٣َِّْظٍ شَُْئبً وَ َ َُْٔجَُٚ ِٟوْهَب شََِبهَخٌ وَ َ َُئْخَزُ ِٟوْهَب هَذْ

 . (2)"رٔذَش ُُض أسثن ٟشاد

                                           

 . 1/775؛ ا علاثبرٌّ اٛشػٍّ (1)
 . 56-1/55اث٢ َوُش0  (7)
 . 067 ادعشاء (7)
 . 75اٛجٔشح0  (7)
 . 7/237اث٢ هشبٝ؛ ٌٟين اٜٛجُت؛  (2)
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ٜٛغ٠ٜذخ   اٛظذِخ ٗذبخلّّ  ٠ُ٘ذب  ثذذّ     ؤ١ََّ اٛذشاثؾ؛ ثذ  اٛؼّذ٠ري ٚ اث٢ َوُش عجت اؽزُبط اجل٠ٜخ اٛىآوذخ طذِخ اىل   َوّٜ 

 . (1)ثؾاٛىآوخ خّّا ٢ٟ هبئذ َوىد اىل ادلجزذأ  ٗزٖٛ اجل٠ٜخ ادلىطىٍ ذبب زبزبط اىل رٖٛ اٛشا

ب ٟذزٗىسا  ضلذى    ُُهذب اّٟذ  اٛؼّذ٠ري . اجل٠ٜخ ادلىطىٙ ذبب األمسبء؛ وهزه اجل٠ٜخ أَؼب زبزبط اىل ػ٠ري َشثـهب ثبدلىطذىٙ  و 7

ْٞ ُُِهَب خَبِٛذُو١َٓىٛض روبىل0 " ا اَِّٛب ثَشَشٌ َٟضُُْْٜ٘ٞ َٟب هَزَض روبىل0 "ٛسا ٗٔىأو ٟٔذّ  (7)" وَُُِهَب َٟب رَشْزَهُِضِ اْٛؤ٣َُِظُ وَرََٜزُّ اْٛؤَه٢ُُُْ وَأ٣َزُ

 .(7)" ََؤُُْٗٚ ٠َِّٟب رَؤُُْٜٗى١َ ِٟوْضُ وَََشْشَةُ ٠َِّٟب رَشْشَثُى١َ

ثظٜزض ث٘ذيٝ   ادلىطىٙ ا ّ ٠هب ثض  ار   َزّٞثبدلىطىٙ  وَز٠ّاٛظٜخ  ب ألعٚ أ١ َوْٜ اٛوبئذ يف اٛظٜخ؛ اظلّاٛؼ٠ّريه٠ٚ  

( اٛذزٌ َوذىد هٜذً    اٛؼّذ٠ري ثذبٛشاثؾ )  هزا ا رظذبٙ ثذ  اٛظذٜخ وادلىطذىٙ ا ّ     ّٞو  َز  (7)ٟغ٠ً ثبصاءمسب ا  ُٛظري ثوذه ربّٝ

طبٜخ ٢ٟ هزه اجل٠ٚ ٢ٟ هبئذذ َوذىد ٟوذهب اىل ادلىطذىٙ وهذى ػذ٠ري رٛذٖ ادلىطذىٙ ٛريثذؾ اجل٠ٜذخ             ّٗٚيف ادلىطىٙ  ار " ثذّ

 . (2)"ثزؤٜهب ثض ُبرا أرُذ ُُهب دبب َزىَٓ ُه٠ض هًٜ ٟب ٓجٜض أر١…ثبدلىطىٙ وَئر١ ثزؤٜهب ثبدلىطىٙ

 اٛؼّذ٠ري ب اٛذىاو و بٙ  واٛذشاثؾ يف طبٜذخ احلذبٙ اّٟذ    . اجل٠ٜخ اٛىآوخ ؽب   وهزه اجل٠ٜخ زبزبط اىل ساثؾ َشثـهب ثظبؽت احل7

هََٜذً اَّٜٛذضِ    وَََىَْٝ اَُِْٛٔبَٟذخِ رَذشَي اَّٛذز٢ََِ َٗذزَثُىاْ    ٓىٛض روبىل0 " ؛ اٛشاثؾ جل٠ٜخ احلبٙاٛؼ٠ّري  وٟضبٙ اٛؼ٠ّريٟوب  أو اٛىاو ُٔؾ  أو 

ً   يف )وعىههٞ(اٛؼّذ٠ري ثىا(  وح( ؽذبٙ ٟذ٢ )اٛذز٢َ ٗذزّ      ُغ٠ٜخ )وعذىههٞ ٟغذىدّ  (3)"وُعُىهُهُٞ ُّٟغْىَدَّحٌ )اٛذز٢َ   أؽذبٙ هٜذ

 أ١ََّوَشذري اثذ٢ َوذُش اىل     .اٛ٘ذيٝ  ارذّغبّعهٞ يف أي دوس اٛشاثؾ جل٠ٜخ احلبٙ  و اٛزٌ أدّبٛؼ٠ّريثىا(  ُبٗزِذ اجل٠ٜخ ثٗزّ

                                           

 . 07/27 اث٢ َوُش؛ َُولش (1)
 .41اٛضخش0ٍ  (7)
 . 77ادلئٟوى0١  (7)
ذ ذبغخ اٛجُـبس  ارجم٠ذن  خ؛ زبُْٔ زل٠َّهذ(  أعشاس اٛوشث244َُّذ ث٢ أثٍ عوُذ د٠َّ)أثى اّّٛٗبد ٠ٗبٙ اٛذ٢َ هجذ اٛشظب٢ ث٢ زل 0 اث٢ األ٣جبسٌَُّولش (7)

 ؛ دٟشْ؛ د.ؽ  د.د. اٛوشثٍّ اٛو٠ٍّٜ
 . 7/121اث٢ َوُش؛  (2)
 . 33اٛضٟش0  (3)



 57 الفصل الثالث 

ٙ اٛ٘ذيٝ  ُذب١ عذٍء ثذض     ذلب ٢ٟ ساثؾ َشثـهب دبب ٓجٜهب  و  غلىص أ١   َئرً ثشاثؾ َشثؾ اجل٠ٜذخ ثذؤوّ   ؽب   ثذّاجل٠ٜخ اٛىآوخ 

 . (1)اٛ٘يٝ ٟؤىد أ١ََّهًٜ  دّٙ

ػلُذٚ   يف ادلضذبٛ   بٛؼ٠ّريادلشزٌٚ هوض  ٠ٗب يف ٓىٛوب0 صَذ ػشثزض  أو صَذا ػشثذ أخبه  ُ ا عٞشح ٛوبٟٚ . اجل٠ٜخ ادلِغ2ّ

 ٟذ٢  ض ٛذُظ ذذذّ طلذىع ُُذض  أل٣   اسرؤَوذب أ ّ   (7) ٝ )صَذ(  واحلذَش يف هزا ادلىػىم ُُض خيٍ ثذ  اٛوؾذىَّ  عٞ ادلزٔذّا  هًٜ

  يف سثؾ أعضاء اٛ٘يٝ. اٛؼ٠ّريخ ٍ هًٜ أمهًُّبَزوب  ٟب ٣شَذه ٢ٟ حبضوب هوب أ١ ٣زوشّ

 هوذب  اٛؼّذ٠ري اٛوبئذذ هٜذً ادلجذذٙ ٟوذض  وَو٠ذٚ       اٛؼّذ٠ري . ثذ  اٛجوغ وا شز٠بٙ؛ ػلزبط هزا١ اٛوىهب١ ٢ٟ اٛجذٙ اىل 4 3

صُذَّٞ ه٠َُذىاْ وَطَذ٠ُّىاْ َٗذضِريٌ     ى ٓىٛذض روذبىل0 "  ضلذ  ا ب أ١ َ٘ى١ ٟذزٗىس ّٟا ُُه٠ب اٛؼ٠ّريو. (7)ثض ضٔهًٜ سثؾ اٛجذٙ ثبدلجذٙ ٟوض وَوّٜ

ْٞ وَاّٜٛضُ ثَظِريٌ ث٠َِب ََو٠َُْٜى١َ ً اٛوَّبطِ ؽِظُّ اْٛجَُْذِ ٢َِٟ اعْزَـَبمَ اَُِْٛضِ عَجُِيًوَِّٜٛ "0سا؛ ضلى ٓىٛض روبىلأو َ٘ى١ ٟٔذّ  (7)"َٟوْهُ   (2)"ضِ هََٜ

 واٛزٔذَش هوب )٢ٟ اعزـبم ٟوهٞ(.   (2)"عَجُِيً

سا ضلذى0  ب أ١ َ٘ى١ ٟذزٗىسا  ٠ٗذب يف ٓىٛوذب0 صَذذ ؽغذ٢ وعهذض  أو ٟٔذّذ        اٛشاثؾ هوب اّٟاٛؼ٠ّري. ٟو٠ىٙ اٛظِخ ادلشجهخ0 و5

ب هذىع هذ٢   ب يف ٓىٛوذب0 صَذذ ؽغذ٢ اٛىعذض  ُُذزٗش اثذ٢ َوذُش أعلّذ        صَذ ؽغذ٢ وعهذب؛ واٛزٔذذَش )ؽغذ٢ ٟوذض وعهذب(  أّٟذ       

 اٛؼّذ٠ري اىل اذلذبء اٛذ  هذٍ     ثبػبُزضب ٗب١ ٟوشُخ ض اظلّذذّب اخزُبس األَٛ واٛيٝ يف اٛىعض ُأل٣ٚ رٖٛ ثٔىٛض0 "وأّٟ  وَوّٜاٛؼ٠ّري

 ؼلذذشط هذذ٢ ٟوذذهبط األطذذٚ يف  ػذذىا هوذذض األٛذذَ واٛذذيٝ ٛذذئي  وعوٜذذىه ُذذبهي ٟغذذز٠٘وب هىّاٛؼّذذ٠ريب ٣ضهذذىا رٛذذٖ ٙ ٠ُّٜذذاألوّ

 .(3)"ََاٛزوش

                                           

 . 7/32اث٢ َوُش؛  (1)
-1/774؛ ا عذلاثبرٌّ  0 اٛشػذٍّ َُولذش   ٞ ُُذضِ هِذ   وخيَُِّاٛوؾذى   ساءَ   وَذزٗشُ ادلزٔذِٝ يف ا عِٞ ه٢ اٛوبِٟٚ ؿىٌَٚ ؽذَشٌ ا علاثبرٌّ ٜٛشػٍّ (7)

771 . 
 . 7/37  واث٢ َوُش؛ 766-765  األ٣جبس0ٌّ اث٢ َُولش (7)
 . 41ادلبئذح0  (7)
 . 64 ٙ ه٠شا0١  (2)
 . 3/57اث٢ َوُش؛  (3)
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٠ٗذب َذشي   - يف عذىاة اٛشذشؽ   اٛؼّذ٠ري   وعذجت رلذٍء   اٛؼّذ٠ري ب َشثـذض  . عىاة اعٞ اٛششؽ ادلشُىم ثب ثزذاء؛ وهى شل6ّ

 اٛزٌ ُُذض  ُٔىٛذ0ٖ   اٛؼ٠ّريعىاة اٛششؽ هى اخلّّ يف احلُٔٔخ  واٛششؽ ُٓذ ُُض  ُي َوزّّ  ١َّ"ألَ -ثبرٌّاا عل  اٛشػٍّ

  ُذؤٗشٟين ٕ ١ عذبء اضلذى0 صَذذ     ؛ وأ١ ٗب١ وآوب هًٜ ًري ادلجزذأ ٢ٟ ؽُش ادلووًُؤٗشٝ 0٢ٟ   أوىلُؤٗشٟضٕ ١ عبءا صَذ

 .(1)" يف اٛششؽاٛؼ٠ّريًِٗ 

ض سا؛ ضلذى ٓىٛذ    أو ٟٔذذّ (7)"٢َ٠َُ ََُِْ٘شْ ثَوْذُ ِٟوُْ٘ٞ َُب٣ٍِِّ أُهَزِّثُضُب أ١ َ٘ى١ ٟزٗىسا  ضلى ٓىٛض روذبىل0 " ّٟا هوب اٛؼ٠ّريو 

 ض(. واٛزٔذَش )يف ؽغّ  (7)" ٢َ٠َُ َُشَعَ ُُِه٢َِّ اْٛؾَظَّ َُيَ سََُشَ وَ َ ُُغُىَّ وَ َ عِذَاَٙ ٍُِ اْٛؾَظَروبىل0 "

  وطبُن(؛ ضلى ٓىٛوب0 عبء صَذذ ٣ِغذض  واٛضَذذا١ ٗيمهذب  واٛٔذىٝ       يف أِٛبف اٛزىُٗذ؛ ٟضٚ )٣ِظ  وه   وّٗٚاٛؼ٠ّري. 13

ذ  وَشلؽ يف اٛوِظ واٛو  ارظبذل٠ب ثؼ٠ري ٟـذبثْ  ًٜ ادلئّٗهيف سثؾ اٛ٘يٝ ثبؽبٛزض  أعهٞذ  يف ادلئّٗبٛؼ٠ّريأطبوهٞ  ُ

 . (7)ُبألطؼ أ١ رب٠ن هًٜ )أُوٚ( خوُضب يف اٛزواجل٠ن  وأّٟ ادُشادوَ٘ى١ ِٛله٠ب َـبثٔض يف   ذ٠ٜٛئّٗ

ٖ   - وٓذ اعذزوش٣بهب وأٟضٜزذهب هذ٢ اثذ٢ هشذبٝ      اٛؼ٠ّريألشُبء اٛ  َشثـهب ارل٠ٚ  ههز    وٟذ٢  -٠ٗذب أشذش٣ب اىل رٛذ

ّ ثذشص أدواد ا  أ ٢ٟ اٛؼ٠ّري ادلوٜىٝ أ١ّ يف اٛوظذىص  ودوسا٣ذض يف اٛ٘ذيٝ ٗذضري  واؽب رذض ربوذٚ ٟذ٢ اٛ٘ذيٝ ٟغذز٠ُٔب           رذذّغب

  ساثـب.اٛؼ٠ّريغٔب ٟزً وعذ ُُض  ٛزا رٗش٣ب ثشٍء ٢ٟ ادؿبٛخ ادلىاػن اٛ  َ٘ى١ ُُهب ذّٟز

  

 

 

                                           

 . 7/63؛ ا علاثبرٌّ اٛشػٍّ (1)
 . 112ادلبئذح0  (7)
 . 164اٛجٔشح0  (7)
(؛ أوػؼ ادلغبٖٛ اىل أُِٛخ اث٢ ٟبٖٛ؛ زبُْٔ هجذذ ادلزوذبٙ   األ٣ظبسٌّذ هجذ اهلل طببٙ اٛذ٢َ ث٢ َىعَ ث٢ أظبذ ث٢ هجذ اهلل أثى زل٠َّاث٢ هشب0ٝ ) (7)

 ٝ. 1657ٛجوب١؛ د.ؽ.  -؛ داس اٛوٜىٝ احلذَضخ؛ ثريود ادلزوبٙ اٛظوُذٌّ
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 اسم اإلشارة:
 

ّ ادؽبٛخ اٛ  رو٠ٚ هٜذً   وعبئ٢ٟٚ  حادشبساعٞ  َوذّ  اعذٞ   ا١َِّ ؛يف ؽذذَضوب هذ٢ ادؽبٛذخ    وٓذذ ٟذشّ    اٛذوضّ  ارذذّغب

 ض وا٣غغبٟض. ارذّغبٓ ض و٢ٟ صّٞئٗيٝ عبثْ أو  ؽْ يف اٛوض  وثبؽبٛزض َغهٞ يف سثؾ أعضا ػلُٚ هًٜٓذ  ادشبسح

. اٛوشثذذٍّ يف سثذذؾ أعذذضاء اٛذذوضّ   اٛوذذشة هذذ٢ دوس اعذذٞ ادشذذبسح  ضلذذبوٙ هوذذب أ١ صل٠ذذن اشذذبساد ثوذذغ اٛوؾذذىَّ   

هذزا اٛشذجض يف    اىلاشذبسح   ذ يف ادؽبٛخ  صلذ اٛؼ٠ّريعٞ ادشبسح واوعُ٘ى١ ٟذخٜوب اىل هزا ادلىػىم هى وعض اٛشجض ث  

اىل  ٖ رشذري ثذض  ذذذّ ب ثين اعٞ ادشبسح ٛشجهض ثبدلؼ٠ش ورٖٛ أل٣ؽذَش اث٢ َوُش ه٢ عجت ثوبء اعٞ ادشبسح؛ ار َٔى0ٙ "اظلّ

ب ٗب١ هزا ًري  صٝ دلب ٟب داٝ ؽبػشا ُبرا ًبة صاٙ هوض رٖٛ ا عٞ واألمسبء ٟىػىهخ ٜٛضوٝ ٟغ٠ُبصبب ودلّٖ رذٟب حبؼش

عٞ ٠ٜٛغذ٠ً يف ؽذبٙ دو١ ؽذبٙ    امسب ٛض ٓجٚ رٖٛ ُهى اٝ كبهش ومل ٢َ٘ ً ثض ارا رٔذّوػن ٛض طبس دبوضٛخ ادلؼ٠ش اٛزٌ َغ٠ّ

اعذٞ ادشذبسح ارا أشذبس اىل     ا١َِّٝ غذزِبد ٟذ٢ ٓذىٙ اثذ٢ َوذُش ادلزٔذذّ      َ   (1)"ب وعت ثوبء ادلؼ٠ش وعت ثوبء ادلجهٞ ٗز٠ُّٜٖٛ

شٍء  خش ٓذ َ٘ى١ احلذَش هوض  أو ٟب ٗب١ ًبئجب ه٢ اٛولذش  ؽبػذشا يف اٛذزه٢  وهذى      ؽبٛخ هًٜاٌٛبئت  ٗب١ دوسه اد

 . اٛؼ٠ّريذبزا َشجض يف ه٠ٜض ه٠ٚ 

هذى  و  ُووذ ؽذَضض ه٢ األطٚ يف أمسذبء ادشذبسح  يف هزه ادلغؤٛخ ُؤٗضش وػىؽب   ا علاثبرٌّ ب ٗيٝ اٛشػٍّأّٟ 

هذذزه األمسذذبء ارا ٟذذب أشذذبسد اىل زلغذذىط ًذذري ٟشذذبهذ أو اىل ٟذذب رغذذزؾُٚ         أ١ََّخ  َذذشي دو١ اٛؤُّٜذذ خُّادشذذبسح احلغّذذ 

ب ٛزظُري رٖٛ افلغىط اظلّ  (7)" ر٠ََُِ٘ٛب ٠َِّٟب ه٠َََّٜوٍِ سَثٍَوٓىٛض روبىل0 "  (7)" رَِْٜٖ اْٛغَوَّخُو ٓىٛض روبىل0 " يف ٠ٗبٟشبهذرض  و

ب ٗذب١  عذٞ ادشذبسح دلّذ   ا" ا١َِّ ؛ٚ اٛغجت يف رٛذٖ ثٔىٛذض  وَوّٜ. (7)ًري ادلشبهذ أو ٟب رغزؾُٚ ٟشبهذرض ٗبدلشبهذ افلغىط

                                           

 . 7/173اث٢ َوُش؛  (1)
 . 37ٟش0َٞ  (7)
 . 74َىعَ 0  (7)
 . 7/747؛ ا عل أثبرٌّ اٛشػٍّ (7)
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وذٚ  جبخ  ُبعزو٠بٛض ٠ُُب   رذسٗض ادشبسح ٗبٛشخض اٛجوُذ  وادلوب٣ٍ 0 رلبص  ورٖٛ ُّٟىػىهب ٠ٜٛشبس اُٛض اشبسح ؽغّ

عٞ ادشبسح ادلىػذىم ٜٛجوُذذ  ار١  أهذين )رٛذٖ( وضلذىه       اخ رلبصا  دلب ثُوه٠ب ٢ٟ ادلوبعجخ  ُِٜق ُّٗبحلغّ ادشبسح اٛؤُٜخ

 . (1)"ثض  ُُ٘ى١ ٗؼ٠ري ساعن اىل ٟب ٓجٜض سٗؼ٠ري اٌٛبئت  ػلزبط اىل ٟزٗىس ٓجٚ  أو زلغىط ٓجٚ ؽزً َشب

هزا اجلضء ٟذ٢   أ١ََّذ شؽلخ0 "رٜٖ اجلوخ" صلّهًٜ افلغىط ًري ادلشبهذ  وهى اَِخ اٛ٘ ظوب شبهذ اٛشػٍّٛى رِؾّ 

ٛذى ٣لش٣ذب يف    ار   ٍ رظذىَشا َٔذشة ٟذ٢ ادلشذبهذح    سهب يف رهذ٢ ادلزّٜٔذ  اَِخ عبء ثوذ  َبد وطَ اهلل روبىل اجلوذخ ذبذب  ُٛظذىّ   

ؿل عَوَّبدِ هَذ١ٍْ 33َٛب َُل٠َُْٜى١َ شَُْئبً ـلاَِّٛب ٢َٟ رَبةَ وَ ٢ََٟ وَه٠ََِٚ طَبِٛؾبً َُؤُوَْٛئَِٖ ََذْخُُٜى١َ اْٛغَوَّخَ وَاَِبد ٢ٟ ٓىٛض روبىل0 "

ؿل َٛب ََغ٠َْوُى١َ ُُِهَب ٌَْٛىاً اَِّٛب عَذَٜبٟبً وََٛهُذْٞ سِصُْٓهُذْٞ ُُِهَذب ثُْ٘ذشَحً      31اَّٛزٍِ وَهَذَ اٛشَّؽ٢َ٠ُْ هِجَبدَهُ ثِبٌَُْْٛتِ ا٣َِّضُ َٗب١َ وَهْذُهُ َٟؤْرُِّبً ـل

   (7)"ؿل37ـلٍ ٣ُىسِسُ ٢ِْٟ هِجَبد٣َِب ٢َٟ َٗب١َ رَُِّٔبً ؿل رَِْٜٖ اْٛغَوَّخُ اَّٛز37ِوَهَشُِّبً ـل

ٍ خ ادلىطذذىُخ يف اَِذبد اٛغذبثٔخ اٛذذ  أطذجؾذ طذذِبصبب ٟوٜىٟذخ ٠ٜٛزّٜٔذذ    اىل اجلوّذ  أشذذبسرجذذبسٕ وروذبىل   احلذّْ  أ١ََّصلذذ             

ٞ . (7)سح يف رهوض  طبسد ٗبدلشبهذح افلغىعخوٟزظىّ ادشذبسح هوذذٟب سثذؾ  خذش      وٟب َووُوب هوب اٛذوس اٛزٌ ٓبٝ ثض اعذ

 ًٜ ثوغ. هغٔب ػلُٚ ثوؼض ذّاٛ٘يٝ ثؤوٛض  األٟش اٛزٌ عوٚ ٢ٟ اٛ٘يٝ ٟز٠بع٘ب ٟز
                                           

 . 7/746؛ ادلظذس ٣ِغض (1)
 . 37-33ٟش0َٞ  (7)
 0 "َٔىُٙثٔىٛضِ اىل رَٖٛ اٛـٌُّّّ   ٠ُضيً َشريُضَُٛ اٛغبثٔخِ يف اَِبدِ ِٝادلزٔذّ اجلوخِ اىل وطَِ يف اَِخِ ادشبسحِ أعِٞ اؽبٛخَ ادلِغشو١ هًٜ أ١َّ غل٠نُ َ٘بدُ (7)

مهذب ٟذ٢   ٗذضري وًريِ  واثذ٢ِ  اٛٔذشؿ ّ  هوذذَ  هُذُصلَذ  هذزا اٛٔذىِٙ   ب"  وٟضذُٚ صهُذ سِاٛذ  ٣ىُ  ب هذٍ اجلوذخُ  طِزهَ ب اٛوبطُأَهُّ ٛ٘ٞ اٛ  وطِذُ اجلوخُ   هزهِروبىل رٗشهُ

 ادلِغش٢َ.

-هذذ 1712بس؛ داس اِٛ٘ذش  ثذريود    وسبشَظ طذٍٓ طبُٚ اٛوـَّ ػجؾهذ(؛ عبٟن اٛجُب١ يف رؤوَٚ اٛٔش ١؛713ذ ث٢ عشَش د)أثى عوِش زل٠َّ اٛـٌّّّ 

 . 13/176هذ؛ 1662

 هذٍ اجلوذخُ   ثبٛىطذَِ  دلٔظىدَا ار ا١َّ   خيٍروبىل0 "َُؤُوَٛئَِٖ ََذْخُُٜى١َ اْٛغَوَّخَ" و    يف ٓىٛضِهوب اىل اجلوخِ ادشبسحَ ُريي أ١َّ اجلىصٌّ ب اث٢ُأَّٟ

  .ٛيف اٛٔى

ذ ثذ٢  هذ(؛ صاد ادلغذري يف  هٜذٞ اٛزِغذري؛ زبُٔذْ زل٠َّذ     264د اٛٔششٍّ ذ اجلىصٌّاث٢ اجلىصٌ )اثى اِٛشط طببٙ اٛذ٢َ هجذ اٛشظب٢ ث٢ هٍٜ ث٢ زل٠َّ َُولش0

                                                                                                1                                                                                                                                          .2/147ٝ؛ 1654-هذ1734  1هجذ اٛشظب٢ هجذ اهلل؛ داس اِٛ٘ش؛ ثريود  ؽ
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 ؛واعزشهذ هًٜ رٖٛ ثوذح  َذبد ٓش ٣ُذخ    ذ سواثؾ اجل٠ٜخ دبب سبّّ هوضؽب اث٢ هشبٝ ُٔذ عوٚ أعٞ ادشبسح أأّٟ 

َٛذَئَِٖ أَطْؾَبةُ اٛوَّبسِوَاَّٛز٢ََِ َٗزَّثُىاْ ثِآََبرِوَب وَاعْ ٟوهب ٓىٛض روبىل0 " ٟذب أساد اثذ٢ هشذبٝ     أ٠َُّ١َذ٢ اٛىاػذؼ     (1)"زَْ٘جَشُواْ هَوْهَب أُوْ

ً  عٞ ادشذبسح هوذب   ب  ُب هى ٟب ه٠ٚ ُُض اعٞ ادشبسح )أوٛئٖ( ٢ٟ سثؾ ٜٛوضّثشبهذه اظلّ ٓىٛذض روذبىل0 "واّٛذز٢َ     أؽذبٙ هٜذ

ّ ٗذزّثىا ثآَبروذب واعذذزّّ٘وا"  وهذزه ادؽبٛذخ ه٠ٜذذذ هٜذً       اٛز٘ذذزَت  -(  هذ٢ ؿشَذذْ سثذؾ اٛغذجت    اَِذذخ )اٛذوضّ  ارذذّغب

ثبٛوزُغخ اٛ  وطٚ اُٛهب هئ ء ثز٘زَجهٞ واعز٘جبسهٞ واعزؾٔىا عضاء هوهب أ١ َ٘ى٣ىا أطؾبة اٛوذبس.   -وا عز٘جبس

ٙ زٔذىّ ادلىطىُ  يف اَِخ اٛششَِخ. وٛى اثزوذذ٣ب هذ٢ اٛٔذىٙ واٛ    ؽبٛخ هًٜعٞ ادشبسح ٛظٜؼ يف ادا ثذ  ه٢ اٛؼ٠ّريوٛى عبء 

 ُٜى ٜٓوب0  ؛  وأخز٣ب ٟضب  ٢ٟ ٗيٟوب دَؼبػ ٟب أسد٣ب ٓىٛض هوبوعّٚ يف ٗيٝ اهلل هضّ

 اٛـية ارجمزهذو١ ادلضبثشو١ أوٛئٖ اٛوبعؾى١. 

ٚ يف ادؽبٛذخ أو  عذٞ ادشذبسح ٟذ٢ دو١ خّٜذ    ا هوب ٟٔذبٝ  اٛؼ٠ّريٛظٜؼ ٟ٘ب١ )أوٛئٖ( ٓىٛوب0 هٞ اٛوبعؾى١  وألٓبٝ  

ٟٔبٝ رظىَش أطؾبة اٛوذبس  وروشَذَ    يف ب ٗب٣ذخ  واظلُّّوادشبسح يف ٓىٛض روبىل مل ر٢٘ ؽغّ .يٝرٔظري يف سثؾ أعضاء اٛ٘

 ٍ ثظِبصبٞ  عزوبذبب ٍٗ   َ٘ى١ يف ٟٔبٟهٞ.  ادلزّٜٔ
 

 دل:ـبـال 
  

اٛجذذٙ   أ١ََّرٛذٖ   وهى شذجُض ثبٛجذذٙ ٟذ٢ ؽُذش اٛىكُِذخ      ٙ اثذ  هٍ ادُّوظّاألخشي هوذ اٛ رذّغبّا  وعبئ٢ٟٚ  

يف ٣ِذظ   ذبزه ادؽبٛخ  وَضَذذ ٟذ٢ رٔشَذش ادلووذً ادلذشاد ٟذ٢ اٛذوّض        ٟب ٓجٜض )ادلجذٙ ٟوض(  وَغهٞ يف شببعٖ اٛوضّ هًٜ ػلُٚ

 ٍ.ادلزّٜٔ

                                                                                                                                        

 ٟوذض يف ٣ِذظِ   وٟذب َٔذشُّ   ِٝادلزٔذّ اٛىطَِ خ ه٢ ؿشََُِّْت احلغّغض أٗزذ٣َّا" ٟشبهذٍ ًريُ ثٔىٛض0 "زلغىطٌ ا علاثبرٌّ ٟشاد اٛشػٍّ وٛوَّٚ 1 

 .  اٛغبٟنِ
 .73/  عىسح األهشاٍ (1)
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ً ثبطذذـيػ   ُهذذى "اٛزذذبثن ادلٔظذذىد ثذذبحل٘ٞ ثذي واعذذـخ  وهذذى ادلغذذ٠ّ واٛجذذٙ هذذى أؽذذذ اٛزىاثذذن يف اٛوؾذذى اٛوشثذٍّ   

 .(1)"ى٣ض ثبٛز٘شَشى٣ض ثبٛلطبخ واٛزجُ   وٓبٙ اث٢ ُٗغب١ َغ٠ّاألخِش َغ٠ّى١  ُٔبٙ ُُّب اٛ٘ى  )ثذ (  وأّٟاٛجظشَّ

ادلجذذٙ ٟوذض     زلذّٚ  اٛجذٙ ػلذّٚ  ا١َِّ ؛  )ثذ ( َِهٞ ٟوضً هوذ اٛجظشَّٟب َغ٠ّ أ١ََُّبد ٛزج  ٛوب ظوب هزه ادلغ٠ّٛى رِؾّ 

اٛجذذٙ ٌَٜذٍ وعذىد     أ١ََّو  َوذين هذزا   . (7)"ادلجذذٙ ٟوذض   ّٚزلذ  خ ػلذّٚ اٛجذٙ يف طبُن اٛوشثُّذ  أ١ََّهٜٞ اد "وهى ٟب َِهٞ ٢ٟ ٓىٙ ادلّّّ

  وهذزا ٟذب َذشاه اثذ٢ ثبثشذبر      وا ٛزجذبط ب َذؤرٍ ٜٛجُذب١ واصاٛذخ اٛزذىهٞ     ض اٛضذب٣ٍ  اظلّذ  زلّٜذ  ٙ ُٛؾذّٚ ادلجذٙ ٟوذض  أو َوذين رذشٕ األوّ   

٢ٟ ًري أ١ َوذىي ثذبألوٙ    اٛغبٟن دبغ٠ىهٍ ا عٞ هًٜ ؿشَْ اٛجُب١ اهيٝهذ( يف روشَِض ٜٛجذٙ؛ ُبٛجذٙ هوذه هى "736)د

خ اٛـذشػ؛ هذٍ رغذ٠ُزض    ض هٜذً ٣ُّذ  ؤ٣ََّذ د ثعذجت اهزٔذبد ادلذّّّ    أ١ََّد ٓىذل٠ب ثبٛـشػ  وَذشي  وَو٘ش هًٜ عُجىَض وادلّّّ  (7)اٛـشػ"

ذٙ ب أساد اٛـذشػ يف ثذ  ٟب ُه٠وبه ٢ٟ ٓشاءح ٗيٝ عُجىَض اظلّ أ١ََّ. واحلُٔٔخ (7)هب رىعت أ١ َ٘ى١ ادلجذٙ ٟوض ٟـشوؽبذّ)ثذ ( أل٣

  شّوُٛظ يف عبئش أ٣ىام اٛجذٙ  ُٔىٛض يف )ثبة ادلجذٙ ٢ٟ ادلجذٙ ٟوض(  "وادلجذذٙ َشذشٕ ادلجذذٙ ٟوذض يف اجلذ       اٌٜٛؾ واٛوغُب١

ب اٛذزٌ  اٛشعذٚ ظبذبس وأّٟذ    أ١َّ١َ روذين  بب افلبٙ ُورٖٛ ٓىٖٛ ٟشسد ثشعٚ ظببس ُهى هًٜ وعض زلبٙ وهًٜ وعض ؽغ٢  ُؤّٟ

ب أ١ ر٘ذذذى١ ًٜـذذذذ أو ٣غذذذُذ ٙ احل٠ذذذبس ٟ٘ذذذب١ اٛشعذذذٚ ُزٔذذذىٙ ظبذذذبس اّٟذذذ ػلغذذذ٢ ُهذذذى أ١ رٔذذذىٙ ٟذذذشسد ثشعذذذٚ صذذذٞ رجذذذذ 

هوذذ   -٠ٜٛجذذٙ ٟوذض    واَؼذبػ ب ٗذى١ اٛجذذٙ هذى ثُذب١     ادلشاد هوب ثذٙ اٌٜٛؾ. وأّٟ أ١ََّ. ُهزا اٛٔىٙ طشَؼ يف (2)ُبعزذسٗذ"

ٙ ؼ اىل هزا اٛشٍء يف ؽذَضض ه٢ صلذه يف ٟىػن  خش ٠َّٜ -عُجىَض ب ثذذٙ ادلوشُذخ ٟذ٢    ّٟذ ادلوشُذخ ٟذ٢ اٛو٘ذشح؛ ُٔىٛذض "أ     اثذذا

                                           

ٝ؛ 1622ذ زلذٍ اٛذذ٢َ هجذذ احل٠ُذذ  ٟـجوذخ اٛغذوبدح؛ ٟظذش         زبُٔذْ زل٠َّذ  شذشػ األؾلذى٣ٍ؛   هذذ(؛  676ذ د األؾلى٣ٍ )٣ىس اٛذ٢َ هٍٜ ث٢ زل٠َّذ  (1)

7/177 . 
 . 7/711ادلّّد؛  (7)
ادلشٗذضٌ ٜٛ٘زذت اجلبٟوُذخ     صشذشََ؛ اجلهذب  ذ أثذى اِٛزذىػ   خ؛ زبُٔذْ اٛذذٗزىس زل٠َّذ   ٟذخ اٛوؾىََّذ  اث٢ ثبثشبر )أثى احلغ٢ ؿبهش ث٢ أظبذذ(؛ شذشػ ادلٔذّ   (7)

 .761؛ 1645ٝوادلذسعُخ واٛىعبئٚ اٛزو٠ُُٜخ  د.ؽ  
 اٛـذشػِ  يف ؽ٘ذِٞ  ٟوذضُ  ادلجذذَٙ  ١َّاض ٓىَٛذ  د٠ِٜٛذّّّ  ٟوض  وَوغتُ اخزِٜىا يف ادلجذِٙ اٛوؾبحَ أ١َّ ثبرٌُّاا عل اٛشػٍُّ . وَزٗش0761ُ ادلظذس ٣ِغض؛ َُولش (7)

 . 7/767؛ ثبرٌّاا عل ٟوض. َُولش0 اٛشػٍّ ادلجذٙ   اٛجذُٙ ثبٛوغجخِ ٔظىدَادل ٟووً  ثوبءً هًٜ أ١َّ
 . 1/776عُجىَض؛  (2)
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ٟ٘ب٣ض ٟب هى أهشٍ ٟوض  وٟضذٚ   ُؤثذٙض َٔبٙ ٛض رٖٛ ذذّأ٣ اٛو٘شح  ُٔىٖٛ ٟشسد ثشعٚ هجذ اهلل ٗؤ٣ض ُٓٚ ٛض دب٢ ٟشسد أو ك٢ّ

٢ هذى أو  ٟذ ض ُٓذٚ ٛذٖ   ذذذّ ٟذشسد ثشعذٚ هجذذ اهلل ٗؤ٣    رٖٛ ٓىٛض روبىل0 "وا٣ّٖ ٛزهذٌ اىل طشاؽ ٟغذزُٔٞ"  وا١ شذئذ ٜٓذذ    

اٛجذٙ هى ادلجذٙ ٟوض  وهذى خذيٍ ثذذٙ اٌٜٛذؾ اٛذزٌ       ا١َِّار اٛجذٙ هوب عبء ٛجُب١ ادلجذٙ ٟوض  أ١ًََّ هٜ َذّٙ  (1)"كووذ رٖٛ

 َ٘ى١ ادلجذٙ ًري ادلجذٙ ٟوض. 

ثُب٣ب  ار َٔذىٙ   ٍ اٛجذٙٙ اٛزٌ رٗش٣به َغ٠ّ  ُهى يف ر٠ٜ٘خ ٗيٟض األوّاَؼبؽبد ُ٘ب١ أٗضش ب ٟب سأَوبه يف ٗيٝ ادلّّّأّٟ 

 عٚ صَذ  وثؤخُٖ أثٍ هجذ اهلل. ُ٘ؤ٣ٖ ٜٓذ ٟشسد ثضَذ  وٟشسد ثؤثٍ هجذذ اهلل. ُوٜذً هذزا   "ورٖٛ ٓى0ٖٛ ٟشسد ثش

… ٖ ارا أثذٛزض ٟوض ُ٘ؤ٣ٖ ٜٓذ0 َب اثب هجذذ اهلل  ذذذّٔى0ٙ َب صَذ أثب هجذ اهلل  ُزوظت )أثب هجذ اهلل( ٣وزب ٗب١ أو ثذ   أل٣ر

ََ آجٚ    َ٘ى١ يف اٛلشََ ا  اٛوظت  و  يف صَذذ ارا ٗذب١   ٖ ٜٓذ0 َب أخب٣ب اٛلشذذّاٛجذٙ غلشٌ رلشي اٛووذ  ُ٘ؤ٣ ١َّألَ

ٛذُظ   أ١ََّٓىٛض يف ٟ٘ب١  خش ٟذ٢ ٗزبثذض  اٛذزٌ َشذري ُُذض طذشاؽخ اىل         د   َشي ؿشػ ادلجذٙ ٟوضادلّّّ أ١ََّذ وٟب َئّٗ.(7)"رجُُوب

ض "وٛى ٗب١ اٛجذٙ َجـٚ ادلجذذٙ ٟوذض مل غلذض أ١    ٚ رٖٛ ثٔىٛب ادثذاٙ ألعٚ اٛزجُ   وَوّٜادلجذٙ ٟوض دبوضٛخ ٟب ُٛظ يف اٛ٘يٝ  واظلّ

ٖ عوٜذذ  ذذذّ ب؛ أل٣ِذ ٗذب١ خٜ  -ثبذلذبء  ُٜٔذذ؛ صَذذ ٟذشسد ثذؤثٍ هجذذ اهلل        ٖ مل روزذّذذّرٔىٙ 0صَذ ٟشسد ثض أثٍ هجذاهلل؛ أل٣

ٟذب ٓجٜذض هٜذً     ٍ اٛجذٙ ثذذ   ٛذخىٛذض دلذب ه٠ذٚ ُُذض     ب مسّاُٛض شُئب  ُبدلجذٙ ٟوض ٟضجذ يف اٛ٘يٝ. واظلّ صَذا اثزذاء  ومل رشدّ

 . (7)"ًري عهخ اٛششٗخ

عذ٠ُب  و -  هًٜ ادلجذٙ ٟوذض اٛؼ٠ّريهىد  -٠ٗٝب رٔذّ-ض مل َٔٚ ثبؿشاػ ادلجذٙ ٟوض ودُٜٛض ذذّد أ٣واػؼ ٢ٟ ٗيٝ ادلّّّ 

اٛجذذٙ وادلجذذٙ ٟوذض ٟىعذىدا١      أ١ََّ  وٗزٖٛ يف رؤُٗذه ٜٛ٘يٝ اٛغبثْ ثٔىٛض "وادلووً اٛظؾُؼ -يف ثذيل اٛجوغ وا شز٠بٙ

 . (7)"ادلجذٙ ٟوض دبوضٛخ ٟب ُٛظ يف اٛ٘يٝ ب١َِّيف ثذٙ اٌٜٛؾ  ُ   مل َىػوب هًٜ أ١ َغٔؾ أؽذمهب ا ّٟوب

                                           

 . 12-7/17عُجىَض؛ (1)
 . 7/711ادلّّد؛  (7)
 . 7/733ادلظذس ٣ِغض؛  (7)
 . 7/733ادلظذس ٣ِغض؛  (7)
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ض ثُذب١ واَؼذبػ  وسُذن    ذذذّ ٝ ٢ٟ ٗذيٝ اٛىطذىٙ اىل ؽُٔٔذخ اٛجذذٙ واٌٛذشع ٟوذض ؛ ُؾُٔٔذخ اٛجذذٙ هذٍ أ٣         أسد٣ب شلب رٔذّ 

ب َذؤرٍ يف  ُبٛجذذٙ اظلّذ  . (7)  وهذى ٟذب هُٜذض أٗضذش اٛوؾذبح     -األ٣جذبسٌّ ٠ٗب َشري اىل رٖٛ اث٢ - (1)يٛزجبط  واصاٛخ ٜٛزىعن وارجمبصٛ

َغهٞ يف عوٚ اٛجذذٙ وادلجذذٙ ٟوذض عذضءا واؽذذا يف اٛ٘ذيٝ  ورٛذٖ         ادَؼبػاٛ٘يٝ ألعٚ ثُب١ واَؼبػ ٗيٝ عبثْ  وهزا 

 ٢ ٟووبه.  ٜض  وَجُّادلجذٙ ٟوض  أو هوذٟب َِظّ اذببٝثبدؽبٛخ اٛ  ػلُٜهب اٛجذٙ  هوذٟب َضَٚ 

اٛوبٟذٚ يف اٛجذذٙ ًذري اٛوبٟذٚ يف ادلجذذٙ       أ١ََّاٛجذٙ وادلجذٙ ٟوض طبٜزب١  ودُٜٛه٠ب هًٜ رٛذٖ   أ١ََّٟب هُٜض أٗضش اٛوؾبح  

خ اٛ  َ٘ى١ ُُهذب اٛجذذٙ   ئٚ ه٢ اُُِّٛ٘ثوذ أ١ عُ اِٛبسعٍّ   وٗزٖٛ اث٢ َوُش  ٗيٟب ه٢ أثٍ هٍّٜٟوض  وَؤٚ اث٢ األ٣جبسٌّ

وارظذٚ اٛجذذٙ     هُٜذض اِٛبهذٚ يف ادلجذذٙ ٟوذض     ب دّٙب مل َلهش اٛوبٟٚ يف اٛجذٙ واظلّض  ٓىٛض "دلّاَؼبؽب ٠ٜٛجذٙ ٟوض وهى ًري طبٜز

 .(7)"ؾضثبدلجذٙ ٟوض يف اِٜٛق عبص أ١ َىػّ

َّٜذز٢ََِ  َٓبَٙ ا٠َْٛألُ اَّٛز٢ََِ اعْزَْ٘جَشُواْ ٢ِٟ َٓىِْٟضِ ِٛ اٛوبٟٚ يف اٛجذٙ ًريه يف ادلجذٙ ٟوض؛ ٓىٛض روبىل0 " أ١ََّودُٛٚ اٛوؾبح هًٜ  

وََٛىَْٛب أ١َ ََُ٘ى١َ اٛوَّبطُ أَُّٟخً وَاؽِذَحً َٛغَوَْٜوَب ٢َ٠ِٛ ََُِْ٘شُ ثِبٛشَّؽ٢َ٠ِْ ِٛجُُُذىرِهِْٞ عُذُِٔبً َٟذ٢    وٓىٛض روبىل0 "  (7)"اعْزُؼْوُِِىاْ ٢َ٠ِْٛ  ٢ََٟ ِٟوْهُْٞ 

اعزؼوِىا(  ويف اَِخ اٛ٘شؽلخ اٛضب٣ُخ ٗب١ ٓىٛض روذبىل   ٍُِ اَِخ األوىل ٗب١ ٓىٛض روبىل0 )دل٢  ٢ٟ( ثذ  ٢ٟ )اّٛز٢َ. (2)"َُؼَّخٍ 

ض ٛى "ٗب١ اٛوبٟٚ يف اٛجذٙ هى اٛوبٟذٚ يف  ذذّ)ٛجُىصبٞ( ثذ  ٢ٟ )دل٢ َِ٘ش ثبٛشظب٢(  وٓذ كهش اٛوبٟٚ يف اَِز   وسأٌ اٛوؾبح أ٣

ؽذشوٍ اخلِذغ   ا١ّ ٛيٝ اٛضب٣ُذخ  ار  ي اىل زلبٙ وهى أ١ َ٘ى١ ٓذ ه٠ٚ يف ا عٞ هبٟي١  ومهب اٛيٝ األوىل واادلجذٙ ٟوض ألدّ

                                           

 . 0765 اث٢ األ٣جبسٌ؛ َُولش (1)
 . 757-7/757  ثبرٌّاا عل   واٛشػ7/37ٍّيف روشََ اٛجذ0ٙ اث٢ َوُش؛  َُولش (7)
 . 07/34 اث٢ َوُش؛ َُولش  و733؛ اث٢ األ٣جبسٌّ (7)
 . 42األهشاٍ 0  (7)
 .77اٛضخش0ٍ  (2)
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واٛشأٌ هوذ اث٢ َوُش أ١ اٛجذٙ ٟغزٔٚ ثوِغض  وُٛظ رز٠خ ٠ٜٛجذذٙ ٟوذض؛ ُذبرا ٜٓذذ0 سأَذذ أخذبٕ         (1)ْ ه٢ اٛو٠ٚ"  روّٜ

اٛجذذٙ   ب١َِّٙ هُٜذض  ٛذزا ُذ   ب ؽزٍ ٛذ ٛخ اٛوبٟذٚ األوّ س  واظلّصَذا  ُبٛزٔذَش0 سأَذ أخبٕ سأَذ صَذا  ُبٛوبٟٚ يف اٛجذٙ ٟٔذّ

 .(7)جذٙ ٟوض٢ ًري طبٜخ ادلٟ

ٌٛبَخ هٍ سثؾ أعضاء اٛ٘يٝ ه٢ ؿشَْ ادَؼبػ واٛزجُذب١ واٛزِغذري    ءب غل٠ٍٜزُض  اظلّاٛجذٙ جب أ١ََّٟب َووُوب هوب  ا١َِّ 

  ر٘ذى١ ثبعذزٔشاء   ٟذ٢ اٛ٘ذّٚ   ٜٛجذٙ  ُِبئذذح ثذذٙ اٛ٘ذّٚ    ا علاثبرٌّ   وهزه طبٜخ اِٛىائذ اٛ  رٗشهب اٛشػٍّادذببٝواصاٛخ 

. أو ٗذى١  طذب ٍ  سعذٍٚ  ثضَذذٍ  دُسشهش ٢ٟ اٛجذذٙ ٟزظذِب ثظذِزض  ضلذى ٓىٛوذب0 ٟذش      أب أ١ َ٘ى١ ادلجذٙ ٟوض   هٍ اّٟأشُبءخ صيص

. أو ٓذ َ٘ذى١ ادلجذذٙ ٟوذض رجمذشد اٛزِغذري واصاٛذخ       صَذٍ اٛظب ِ ثبٛوبملِ وادلجذٙ ٟوض أشهش  ٠ٗب يف0 ٟشسدُ ثظِخ  اٛجذٙ ٟزظِب

  ُبِٛبئذذح احلبطذٜخ ٟذ٢ )سعذٚ(      صَذذٍ  ثشعذٍٚ  ُبئذح ُٛغذ يف اٛجذٙ  ورٖٛ ضلى0 ٟشسدُ ض ُٛظ يف ادلجذٙ ٟوضذّادذببٝ  ٟن أ٣

 .(7) زبظٚ ٢ٟ )صَذ(  ٟن صَبدح اٛزوشََ

ٜخ يف ثذيل اٛجوغ وا شز٠بٙ؛ هٍ اٛجُب١ ثوذ ادطببٙ  واٛزِغري ثوذ ادذببٝ  دلذب ٛذض ٟذ٢ رذؤصري     أٟب اِٛبئذح ادلزؾظّ 

ض  ُزٔظذذ ثذبٛشًَُ صٜذش    ذذذَ صٜض اٛشًُذََ  ٙ  رٔذى0ٙ أٜٗذذُ  ص وادلغذبزلخ ثذبألوّ  ْ ثوذ اٛزغذىّ ّٔادلزٜ٘ٞ ػل أ١ََّيف اٛوِظ؛ رٖٛ "

شاد ثذض  ذـْٜ وَذ ذٙ ُُض غلت أ١ َ٘ى١ حبُش غلىص أ١ َذ األوّ ب١َِّض؛ وٗزا يف ثذٙ ا شز٠بٙ  ُذذ٢ رٖٛ ثٔىٖٛ صٜضرجُّ اٛشًَُ  صّٞ

  ارا ذٌٜت صَذ ض  وعُذ هغجذٖ ه٠ُٜذ  أ  ارا رٔذىٙ أهغذجين صَذذٌ    ٖ ٓذذ ذذذّ ض  ُب٣صىثُ ٜت صَذٌض  وعُه٠ُٜ هغجين صَذٌأاٛضب٣ٍ  ضلى0

 .(7)"ض هًٜ ؽزٍ ادلؼبٍٜت صىثُعُ

                                           

وًريهذٞ  ورذجوهٞ    واٛشٟذب٣ٍّ  ادلزؤخش٢َ ٗذؤثٍ هٜذٍّ   ٍ ٢ٟٔ زلّٔ وطببهخٍ األخِشِ أثٍ احلغ٢ِ هزا ٟزهتُ ١َّا  َزٗش اث٢ َوُش 7/34اث٢ َوُش؛  (1)

هٜذً     وَغذزذُّٙ اٛوبٟذِٚ  ر٘شَذشِ  ض يف ؽ٘ذِٞ ذذذَّ أ٣ ضُودُُٜٛذ  ثوِغذضِ  غزٌُٟٔٚ اٛجذَٙ َوُش  اٛزٌ َشي أ١َّ اث٢ُ اٛزٌ ششؽضُ ادلِظِٚ ٗزبةِ طبؽتُ ششٌُّاٛضسل

 ٠ب  ٣ِبً. رٗش٣بهُ اٜٛز ِ ثبَِز ِ ٓىٛضِ
 . 07/34 اث٢ َوُش؛ َُولش (7)
 . 751-7/753؛ ثبرٌّاا عل 0 اٛشػٍَُّولش (7)
 . 7/757ادلظذس ٣ِغض؛ (7)
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اٛجذٙ ٠ٗب َجذٙ ُُض ا عٞ ٢ٟ ا عٞ  َجذٙ ٗزٖٛ اِٛوٚ ٢ٟ اِٛوٚ  و  َجذٙ اِٛوذٚ ٟذ٢ اِٛوذٚ     أ١ََّثٍٔ أ١ ٣شري اىل  

 ١اػذشة ٟذ٢ ادرُذب١  و  غلذىص أ١ رٔذى0ٙ       ٍادلشذ  ١َّضلى ٓى0ٖٛ ا١ رؤرين شبشٍ أٟشٍ ٟوٖ  ألَ… "ارا ٗب١ ػشثب ٟوض ا ّ

 . (1)"يف شٍء ادرُب١األٗٚ ُٛظ ٢ٟ  ١َّ رؤٗٚ  ٗٚ ٟوٖ  ألَرينرؤ

وٓذذ رجذذٙ     (7)" أََٟذَُّٗٞ ثِؤ٣َْوَذبٍٝ وَثَذوِ َ   ؿل177ـلأََٟذَُّٗٞ ث٠َِب رَو٠َُْٜى١َ " وٓذ رجذٙ اجل٠ٜخ ٢ٟ اجل٠ٜخ  ٠ٗب يف ٓىٛض روبىل  

 0 اٛشبهشٙ اجل٠ٜخ ٢ٟ ادلِشد؛ ٗٔى

  َٜزُٔب١ِ أخشي ََُٗ وثبٛشبِٝ   ؽبعخً أش٘ى ثبدلذَوخِ اىل اهللِِ 

 .(7)ُؤثذٙ )َُٗ َٜزُٔب١( ٢ٟ )ؽبعخ( و )أخشي( 

خ ادَؼبػ واٛزجُب١ أو اٛزِغري ٛذألوىل  وهذى   ذذّاٛجذٙ وادلجذٙ ٟوض طبٜزب١ ر٘ى١ اٛضب٣ُخ هًٜ ٣ُ أ١ََّٝ اىل ب رٔذّطلٜض شلّ 

ُخ اٛ  روشؤ ثبؽبٛخ اٛجذذٙ اىل ادلجذذٙ ٟوذض  وهذٍ     رذّغبٓثِؼٚ اٛويٓخ ا   ووؽذح د ُٛخ ٟزغب٣غخ ٟب َغهٞ يف عوٚ اٛوضّ

ٙ  وٗذزٖٛ روشذؤ هذزه اٛويٓذخ هذ٢ ؿشَذْ       اىل عبثْ  وربوٚ ٢ٟ اٛ٘يٝ اٛضذب٣ٍ )اٛجذذٙ( ٟشرجـذب ثذبألوّ     -٠ٗب سأَوب-اؽبٛخ 

 .(7)ب يف اٛزىاثن األخشيض شلّا رظبٙ اٛشذَذ ث  اٛجذٙ وادلجذٙ ٟوض  اٛزٌ َ٘ى١ هبدح أٓىي ٟو

 

 

 

                                           

ٍّ        713ذ ثذ٢ عذهٚ د  اط )اثى ث٘ش زل٠َّاث٢ اٛغشَّ (1)   7؛ ٟئعغذخ اٛشعذبٛخ؛ ثذريود؛ ؽ/   هذذ(؛ األطذىٙ يف اٛوؾذى؛ زبُٔذْ اٛذذٗزىس هجذذ احلغذ  اِٛزٜذ

 . 7/76ٝ؛ 1654هذ  1734
 . 177-177اٛشوشاء0  (7)
  7/132 و افلزغذت0 7/776هوذب اىل ٓبئذٚ  وٗذزٖٛ يف ادلٔزؼذت0     اٛجُذ ٟذ٢ ٛـىَذٚ  ومل َوغذت   .0733 اث٢ هشبٝ؛ أوػؼ ادلغبٖٛ؛ َُولش (7)

 و اٛجُذذ  7/224 وشذشػ شذىاهذ ادلٌذين 0   7/137 وششػ اٛزظشَؼ2/7350.و٣غت اىل اِٛشصدّ يف خضا٣خ األدة 7/7730وششػ األؾلى0ٍ٣

  . 7/1375ُٛظ يف دَىا٣ض. َولش 0 َؤىة ) أُٟٚ ثذَن (؛ٝ
 . 7/774؛ 0 اث٢ عينَُّولش (7)
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 ف: ـالعط 

دبغ٠ىهذخ ٟذ٢ احلذشوٍ       وَ٘ذى١ اٛوـذَ يف اٛ٘ذيٝ اٛوشثذٍّ    يف اٛذوضّ  رذّغبّاٛوـَ وعُٜخ أخشي ٢ٟ وعبئٚ ا 

خ ٜٛذشثؾ يف  ؽشٍ ٢ٟ هزه احلشوٍ ٟووً ٜٛىكُِخ اٛ  َئدَهب. ُب٠ُٔٛخ اٛذ ُّٛ رئدٌ وكُِخ اٛشثؾ ث  أعضاء اٛ٘يٝ  وّٛ٘ٚ

 . ادلوب٣ٍ اٛ  روـُهب هزه احلشوٍ ه٢ ؿشَْ وكُِزهب يف ربب٣ظ أعضاء اٛوضّ ٢ٟوـَ ر٢٠٘ يف ٟب َِهٞ ؽشوٍ اٛ

ُبٛىاو دلـْٜ اجل٠ن و  رُِذ اٛلرُت واٛزؤُت  و ؛ (1)َ اٛوؾىَى١ اٛوشة هزه احلشوٍ حبغت ٟوب٣ُهبوٓذ طوّ 

واٛزخُري وادثبؽخ  و ) ( رُِذ ٣ِذٍ   )أو( رُِذ اٛشّٖاٛلاخٍ  و ٟن اٛلرُت  أَؼب( رُِذ اٛلرُت واٛزؤُت  و رُِذ)صّٞ

احل٘ٞ اٛضبثذ دلب ٓجٜهب ه٠ب ثوذهب  و  َوـَ ذبب ا  ثوذ ادصجبد  ورٔن دخشاط اٛضب٣ٍ شلذب دخذٚ ُُذض األوٙ  و )ثذٚ( رُِذذ      

ب )أٝ( اٛوِذٍ  أّٟذ  ٙ واصجبد اٛضب٣ٍ  وَوـَ ذبب ثوذذ اٛوِذٍ  أو اٛوذهٍ  و )ٛ٘ذ٢( رُِذذ ا عذزذسإ ثوذذ        ادػشاة ه٢ األوّ

(  ضلى 0 أصَذ هوذٕ أٝ ه٠ذشو   ب أ١ ر٘ى١ ٟزظٜخ ور٘ى١ ٟغجىٓخ ذب٠ضح ورظٜؼ أ١ ر٘ى١ دبووً )أٌّّٟاُز٘ى١ هًٜ ٣ىه   

ب ثوذذهب. أو ر٘ذى١ )أٝ( ٟؤـوذخ ُز٘ذى١ دبوضٛذخ )ثذٚ       ٟب ٓجٜهب   َغذزٌين ه٠ّذ   ١َُّذ ثبدلزظٜخ أل٠َب هوذٕ  ومسّواٛزٔذَش0 أَهّ

   و  َظؼّاد٣٘بسٌّس ذب٠ضح ِٟزىؽخ ٟٔـىهخ ٛيعزِهبٝ ورٔذّ  (7)" أَِٝ ارَّخَزَ ٠َِّٟب ََخُُْْٜ ثَوَبدٍ واذل٠ضح(  ضلى ٓىٛض روبىل0 "

    ٝ ٓ   وٓذذ   رزؼذ٠ّ   .يف اٛزٔذَش أ١ ر٘ى١ رلذشدح ٟذ٢ ٟووذً ا عذزِهب ُٓذْٚ هَذْٚ ََغْذزَىٌِ     ىٛذض روذبىل0 "  ٢ اذل٠ذضح أو ٟووبهذب  ضلذى 

                                           

؛ 744-743  واث٢ هشبٝ؛ شذشػ شذزوس اٛذزهت؛    733-737؛   واث٢ األ٣جبس26ٌّ-7/22اط؛ وٟوب٣ُهب؛ اث٢ اٛغشَّ اٛوـَِ يف ؽشوٍِ شَُول (1)

؛ اّّٛٗذبرٍّ  هذ(؛ شِبء اٛوُٜٚ يف اَؼبػ اٛزغهُٚ؛ زبُْٔ اٛذذٗزىس اٛشذشََ هجذذ اهلل هٜذٍ احلغذُينّ     443ذ ث٢ هُغً د)أثى هجذ اهلل زل٠َّ واٛغٍُّٜٜ

ب( اُٛهذب  ومل  اط احلذشوٍ هشذشح ثبػذبُخ )اَّٟذ    اٛغذشَّ  اثذ٢ُ  . وٓذذ عوذَٚ  467-7/445ٝ؛ 1653-هذذ 1733؛ 1خ ادل٘شٟخ؛ ؽ/خ؛ َّٟ٘ظَُّٜادل٘زجخ اُِٛ

 ب    وهذى شلَّذ  اجل٠ٜذخِ  يف طذذسِ  ب رٔذنُ ٙ اعلَّذ ٛغجج ؛ األوَّ هـٍَ هب ؽشٍَٟوهٞ   َوذُّ    ُبٛجوغُهُٜهب ث  اٛوؾىَّ ٜٛخيٍِ اٛوـَِ ٣ىسدهب ٟن ؽشوٍِ

ذ ذ هجذذ اهلل ثذ٢ زل٠َّذ   )أثذى زل٠َّذ   ذ اٛجـُٜىعذٍّ 0 اثذ٢ اٛغذُّ  َُولذش . ؽشُذب هـذٍَ   هُٜهذب  و  غلز٠ذنُ   اٛوـَِ . واِخش دخىٙ ؽشٍُُِض هـٌَ َ٘ى١ُ

 . 116؛ 1653ٝ(؛ احلٜٚ يف اطيػ اخلٜٚ ٢ٟ ٗزبة اجل٠ٚ؛ زبُْٔ عوُذ هجذ اٛ٘شَٞ عوىدٌ؛ داس اٛششُذ ٜٛوشش؛ ثٌذاد  271د
  .13اٛضخش0ٍ  (7)
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ب آل٣ذذ حبذشٍ ا عذزِهبٝ    س ثذبذل٠ضح ألعلّذ  أ١ رٔذّاىل وهوب   زبزبط   (1)" األَه٠ًَْ وَاْٛجَظِريُ أَْٝ هَْٚ رَغْزَىٌِ اٛل٠َُُّٜبدُ وَاٛوُّىسُ

 ب ٓجٜهب واعزٔيذلب هوض.  ٣ٔـبم اجل٠ٜخ ه٠ّ ُذ ثزٖٛ وادلؤـوخ مسّ .)هٚ(

اٛوـَ )ؽزً(  وٟووبهب اٌٛبَخ  أٌ ا٣زهبء اٛشٍء  ُهٍ روـذَ ٟذب هذى علبَذخ يف اٛضَذبدح أو       واألخري ٢ٟ ؽشوٍ

 . (7)اٜٛٔخ

ب   رُِذذ ا شذلإ ثذ  اٛشذُئ  يف احل٘ذٞ  وًريهذب ٟذ٢ احلذشوٍ رُِذذذ         اٛذىاو أطذٚ ؽذشوٍ اٛوـذَ  ألعلّذ      روذذّ 

ُهذب صَذبدح ٟووذً هٜذً ؽ٘ذٞ اٛذىاو طذبسد اٛذىاو         ب ٗب٣ذ "ُهزه احلشوٍ دلّ أ١ََّوَشي اث٢ َوُش . (7)اا شلإ وٟووً صائذ

 . (7)"ؽشوٍ اٛوـَ دبوضٛخ اٛشٍء ادلِشد  وثبٍٓ ؽشوٍ اٛوـَ دبوضٛخ ادلشٗت ٟن ادلِشد  ُٜهزا طبسد اٛىاو أطٚ ّٗٚ

أٌ  -ادهشاثذذٍّشذذشإ ادلوـذذىٍ ٟذذن ادلوـذذىٍ هُٜذذض يف احل٘ذذٞ  اهذذى  -ُذذض اٛوؾىَذذى١ اٛوذذشة٠ٗذذب َوشّ-واٛوـذذَ  

عوٚ اٛ٘يٝ هًٜ طذىسح ٟذ٢ اٛزوبعذْ وا ٣غذغبٝ  ثِؼذٚ ؽذشوٍ اٛوـذَ اٛذ           ضواٌٛشع ٟو -ٛوبٟٚا شلإ يف رؤصري ا

  ذلزا اٛوىم ٢ٟ اٛوـَ ثوـَ اٛوغْ شبضٚ اٛشاثؾ ث  ادلوـىٍ وادلوـىٍ هُٜض  وَغزِبد هزا ادلووً ٢ٟ رغ٠ُخ اٛ٘ىُُّ

                                           

 . 13اٛشهذ0  (1)
  واألٗضذشُ  األٓذىي واألهلذُٞ   يف اٛضَذبدحِ    ُُذذخُٚ أو ٣ٔذضٍ  هُٜذض يف صَذبدحٍ   دلوـذىٍٍ    ًبَخًأو ٗجوغٍ ثوغٌ ذبب "ا َّ ؽزً   َوـَُ ٟبٖٛ أ١َّ َشي اث٢ُ (7)

ؽزذً   اجلبسَذخُ  أهغجذزين    ُُظذؼُّ وبإه ثذب َّ اعذزض  هـِذض حبزذً أ١ َظذؼَّ    هُٜذض ٠ُُذب َظذؼُّ    وادلوز٠ذُ… واألُّٓٚ واألؽٔشُ األػوَُ يف اٛؤضِ وَذخُٚ

ثوهب". اث٢ ٟبٖٛ )طببٙ اٛذ٢َ ا ا َّ اجلبسَخُ أهغجزين  ٠ٗب ؽلزون اثوهبؽزً  اجلبسَخُ أهغجزينا  ؽذَضهب  وؽلزون0  اجلبسَخُ أهغجزين0 ؽذَضهب  ٠ٗب َظؼُّ

ذ هجذ اٛٔبدس هـذب وؿذبسّ   )رغهُٚ اِٛىائذ ور٠ُ٘ٚ ادلٔبطذ؛ زبُْٔ زل٠َّهذ(؛ ششػ اٛزغهُٚ 347د األ٣ذٛغٍّ ب٣ٍّث٢ هجذ اهلل اٛـبئٍ اجلَُّ ذ زل٠َّ

 . 713-7/712ٝ؛ 7331-هذ1777  1ُزؾٍ اٛغُذ  داس اٛ٘زت اٛو٠ُٜخ  ثريود  ؽ
خ اٛوبٟذخ  ثب شذلإ ٟذن اذلُئذخ ادلظذشََّ     ذ شذبٗش؛ ٟ٘زجذخ اخلذبصلٍّ   ؛ زبُٔذْ زل٠ذىد زل٠َّذ   هغبصادهذ(؛ د ئٚ 741)هجذ اٛٔبهش د 0ٍّ اجلشعب٣َُولش (7)

 . 737؛ 0 اث٢ األ٣جبسٌَُّولش. و777ٝ؛ 7333ٜٛ٘زبة؛ ؿجوخ خبطخ دل٘زجخ األعشح؛ اٛٔبهشح؛ 
 . 5/63اث٢ َوُش؛  (7)
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ٙ يف ب شذبسٕ اٛضذب٣ٍ األوّ  ٣لذبٝ واؽذذ  ٠ُّٜذ   ٟغذزىَخ وٗذيٝ ٣غذْ ارا ٗذب١ هٜذً       ض"وهى ٢ٟ ٓىذلٞ صٌش ٣غذْ ارا ٗب٣ذذ أعذوب٣   

 .(1)"ٍ ٣غٔباهشاثض مسّ

 ب ػذذ٢٠ ٣ـذذبّ اٛذذوضّ ورزغٜذذً أمهُذذخ اٛوـذذَ يف ٗى٣ذذض هذذبٟي يف ارظذذبٙ اجل٠ذذٚ ثوؼذذهب ثذذجوغ  وسثـهذذب د ُّٛذذ      

اُٛهب اث٢ َوُش يف ؽذَضض ه٢ سثؾ اجل٠ٚ ثبٛوـَ  ُبٌٛشع ٟذ٢ هـذَ اجل٠ذٚ هذى "سثذؾ       أشبسوهزه احلُٔٔخ   (7)اٛىاؽذ

ادلزٜ٘ٞ مل َشد ٓـن اجل٠ٜخ اٛضب٣ُخ ه٢ األوىل  واألخز يف طبٜخ أخشي ُٛغذ ٢ٟ األوىل  ؤ١ََّؼهب ثجوغ وارظبذلب وادَزا١ ثثو

 . (7)"يف شٍء

خ دبب َووُض اٛوـَ ث  اجل٠ذٚ  وٟذب َئدَذض ٟذ٢ دوس يف       اٛوشة هًٜ ٟوشُخ ربّٟاٛوؾىَّ واػؼ ٢ٟ ٗيٝ اث٢ َوُش أ١ّ 

ٍ  ٛزؾُْٔ اٌٛبَذخ  ض  وأمهُخ ارظبٙ ادلووً يف ٗيٝ ادلزٜ٘ٞ  دَظبٙ ادلووً اىل ادلزّٜٔئيف سثؾ أعضا  ووكُِزض اٛوضّ ارذّغبّ

ذ هزه احلُٔٔخ يف ٟ٘ذب١  خذش ٟذ٢ ٗزبثذض  ثٔىٛذض0 "وادلذشاد ٟذ٢ هـذَ اجل٠ٜذخ هٜذً           ٢ٟ اٌٜٛخ ٢ٟ ٗىعلب وعُٜخ ارظبٙ  وَئّٗ

رٗذش   ادلذشاد اجل٠ٜذخ اٛضب٣ُذخ وا١ّ    أ١ََّادلخبؿذت   ٛذئي َلذ٢ّ   ١ حبظىٙ ٟؼذ٠ىعلب زاَدااجل٠ٜخ سثؾ أؽذي اجل٠ٜز  ثبألخشي  و

                                           

؛ شاةِادهذذ يف ؽ٘ذذِٞ ضُأشذذشَُٗٔذذذ  هشاثذذضِايف  ضُض ارا أشذذشَٗذَّ  وا٣ذذِٙاألوَّ هذذشاةِااٛضذذب٣ٍ يف  شذذشإُايف ادلِذذشد هذذٍ  اٛوـذذَِ ُبئذذذحَ أ١ْ ش اجلشعذذب٣ٍَُّذذزُٗ (1)

0 َُولذذش  األهشاثذذٍّ احل٘ذذِٞ يف رٛذذَٖ ٛذذضُ   شذذشٌَٖأو ُُذذضِ ضُثذذض أو َٛذذ ِٟوذذىٌٙ ضُذذذذَّثؤ٣ هٜذذً ادلوظذذىةِ   وادلوـذذىٍُضُٟضُٜذذ ض ُبهذذٌٚذذذذَّثؤ٣ هٜذذً ادلشُذذىمِ ُذذبدلوـىٍُ

 . 777-777؛ اجلشعب٣ٍّ
ثُوهب  هًٜ طبٜخٍ ٓذ َ٘ى١ُ   ُبٛوـ٢َُٟ طبٜخٍ ث  أٗضشِ اٛزٌ َٔنُ وـَِه٢ اٛ يف ؽذَضضِ ادلووً يف اٛ٘يِٝ يف سثؾِ اٛوـَِ اىل أمهُخِ اجلشعب٣ٍُّ أشبسَ (7)

أخرياً   ث  هزه ادلوـىُخِ ادلزىعـخَ اجل٠ٜخَ يف رٖٛ أ١َّ   "واٛغجتُادلزؤخشحِ ٟن رٜٖ اجل٠ٜخَ ادلووً َغزُُٔٞ   أل١َّ أو طبٜز طبٜخً اٛ  روـَُ وث  اجل٠ٜخِ

 "ُؤٟشُ ه٢ ٟووً اٛوـَِ ٠ب خبسعخٌثُوهُ ادلزىعـخَ اجل٠ٜخَ   َوين أ١َّ رَٖٛ اىل أ١َّ يف ٟووبهب ثزٜٖ األوىل". وَشريُ هُٜهب األوىل  رشرجؾُ وث  ادلوـىٍِ

هذزه   رل٠ذىمَ  روـذَُ    صذَّٞ ثوؼبً هًٜ ثوغٍ وـَُُز أخشي اىل طبٜز  أو طبٍٚ   ورو٠ذُهًٜ طبٜخٍ طبٜخً ربسحً ٖ روـَُذذَّهًٜ أ٣ ار١  ٟىػىمٌ اٛوـَِ

 . 772-777؛ اجلشعب٣ٍُّ ". رَٜٖ ىمِهًٜ رل٠
 . 5/55اث٢ َوُش؛  (7)
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شثؾ اؽذذي اجل٠ٜذز  ثذبألخشي حبذشٍ اٛوـذَ ُٛظذري ادخجذبس        ثذ ٞ أسادوا اصاٛذخ هذزا اٛزذىهٞ      ُ٘ذؤعلّ …األوىل ٗبٌٜٛؾ 

 .(1)"هوه٠ب اخجبسا واؽذا

ادلووذً ادلذشاد ٟوذهب  ورظذري      ْاحلظىٙ هًٜ ٟؼذ٠ى١ اجل٠ذٚ  وَزؾّٔذ    ثبٛوـَ َزّٞ أ١ََّهزا اٛٔىٙ َشري ثىػىػ اىل  

ُض ؛ وهذى ٟذب ٣غذ٠ّ   خ  ثشثـض أعضاء ادلووً يف اجل٠ذٚ ادل٘ى٣ذخ ٜٛذوضّ   ْ وؽذصبب اٛذ ُّٛض ػلّٔذذّاجل٠ٚ ثض يف ادلووً واؽذح  أٌ أ٣

 . رذّغبّا 

  اٛشاثؾاٛؼ٠ّريد اؽذي اجل٠ٜز  ه٢ ؛ ٍُِ ؽذَضض ه٢ عىاص ربشّثبرٌّاا عل ٟضٚ هزا اٛٔىٙ صلذه هوذ اٛشػٍّ 

ٚ هذذزا اٛذذشأٌ اؽذذذامهب ٓشَوذذخ ٛألخذذشي وٗغضئهذذب  وَوّٜذذ  أ١ََّ ادلىعذذىد يف اؽذذذامهب  رٛذذٖ بٛؼّذذ٠رييف اٛوـذذَ  وا ٗزِذذبء ث

اجل٠ٜذخ   ب مل رغذزّٔٚ    "٠ُّٜذ ادلِذشد   َغذزّٔٚ   ثبدشبسح اىل ٗى١ ادلِشد ادلوـىٍ َظري عضءا ٟذ٢ اجل٠ٜذخ ثغذجت اٛوـذَ  أل١ّ    

. (7)"ٟؼ٠ىعلب ٟؼ٠ىعلب  طبسد ٗؤؽذ أعضائهذب  تٟخ ٛزؤّدلووً ثبجل٠ٜخ ادلزٔذّ  ورؤٜذ ٢ٟ ؽُش اادلوـىُخ ثبِٛبء وصّٞ

ثزؤٜهب ثبجل٠ٜخ ادلوـىٍ هُٜهذب  وهذٍ هوذب أشذجض ثب٠ٜ٘ٛذخ       ثوِغهب ا ّ ْ ٟووبهب و  رغزّٔٚ  َزؾّٔ   ُبجل٠ٜخ ادلوـىُخ ار١

اٛوـذَ يف عوذٚ اجل٠ذٚ واؽذذح يف ادلؼذ٠ى١      ارا ٗب٣ذذ عذضءا ٟذ٢ اٛ٘ذيٝ  وهوذب َذؤرٍ دوس        ادلِشدح اٛ    روـٍ ٟووذً ا ّ 

 وادلووً. 
 

 احلذف: 
  

خ ٗذضريح. ار َٜغذؤ اُٛذض ٟغذزو٠ٜى اٌٜٛذخ      أَؼب احلزٍ. واحلزٍ أ٣ىاهض يف اٛوشثُّذ  رذّغبّذبب ا  ٢ٟ اٛىعبئٚ اٛ  َزّٞ 

ذ ادلخبؿذت ٓذ   أ١ََّهبدرذض  رٛذٖ   اخ وٛوٜٞ ادلخبؿت ثض  وًبٛجب ٟب َ٘ى١ افلزوٍ ٓذ وسد رٗشه يف اٛ٘ذيٝ  ُزغذزضٔٚ   ٜٛخِّ

 ه٢ اهبدرض ور٘شاسه. ًهٜٞ ٟىٓوض ٢ٟ اٛ٘يٝ  ُُغزٌو

                                           

 . 5/63اث٢ َوُش؛  (1)
  ,7/777؛ ا علاثبرٌّ اٛشػٍّ (7)
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وََٟضَذُٚ  "أشبس عُجىَض يف ٗزبثض اىل هزا اٛ٘يٝ يف أٗضش ٢ٟ ٟىػن  ٟوهب رؤُٜذض هٜذً اَِذخ اٛ٘شؽلذخ ٟذ٢ ٓىٛذض روذبىل0         

ىا ثذبدلووىّ  ب شذجهّ َٔىٙ عُجىَض0 "ُٜٞ َشجهىا دبب َووذْ  واظلّذ    (1)"ذَاءاَّٛز٢ََِ ََِٗشُواْ ٠ََٗضَِٚ اَّٛزٌِ ََوْوُِْ ث٠َِب  َ ََغ٠َْنُ اِ َّ دُهَبء و٣َِ

ض عبء هًٜ عوخ اٛ٘يٝ وادغلذبص  ٚ اٛز٢َ ِٗشوا ٠ٗضٚ اٛوبهْ وادلووىّ ثض اٛزٌ   َغ٠ن. ٛ٘وّضب ادلوو0ً ٟضٜ٘ٞ وٟثض  واظلّ

 .(7)"ٛوٜٞ ادلخبؿت ثبدلووً

ذ عذُجىَض ٓىٛذض هذزا يف    ً هٜذٞ ادلخبؿذت دبووذبه. وٓذذ أّٗذ     ُبحلزٍ هوب عبء ٌٛبَخ هٍ ادغلبص  واهز٠ذ ُُض هٜ 

ٞ ؽزُىا رٛذٖ  ٕ  وٛ٘وهّرارإ  وُٛظ ًري  ض ٓبٙ ُٛظ ا ّذذّ(؛ ثٔىٛض0 "ٗؤ٢٣ )ُٛظ ًري  وُٛظ ا ّهٟىػن  خش  يف ؽذَضض 

 .(7)"سبُِِب  واٗزِبء ثوٜٞ ادلخبؿت ٟب َوين

؛ ثبعذهبة س ُُذض هذ٢ احلذزٍ    ة يف شغبهخ اٛوشة( زبذّبه )ثبُٔذ أُشد يف ٗزبثض اخلظبئض ثبثب مسّ أٟب اث٢ عينّ 

ؽزُذ اجل٠ٜخ  وادلِشد  واحلشٍ  واحلشٗخ. و  ػلزٍ شذٍء ٟذ٢ هذزه األشذُبء ا  هذ٢       -٠ٗب رٗش اث٢ عينّ-ُبٛوشة 

  أو ٛوٜذذٞ ادلخبؿذذت ثذذض. اٛذذوضّ ٟذذ٢ب أ١ َ٘ذذى١ افلذذزوٍ ٓذذذ وسد رٗذذشه يف ٟ٘ذذب١ عذذبثْ اّٟذذ؛ُبٛذذذُٛٚ . (7)هُٜذذض دُٛذذٚ َذذذّٙ

ٖ ذذذّ َوز٠ذ يف احلزٍ هًٜ عُبّ ادلٔبٝ؛ وٟضبٙ ا هز٠بد هًٜ ادلٔبٝ يف احلزٍ ٟب عبء يف ٗزبة عُجىَض  ٓىٛض0 "ا٣ وأؽُب٣ب

ٖ ٜٓذذ رإ هجذذ اهلل  أو هذزا    ذذذّ ٍ  ٗؤ٣اٛشخض ُٜٔذ0 هجذ اهلل وسثّ خارا سأَذ طىسح شخض ُظبس  َخ ٖٛ هًٜ ٟوشُ

ٍ  أو ٟغغذ عغذذا  ٖٛ هًٜ ٟوشُزض ُٜٔذ0 صَذ وسثّهجذ اهلل  أو مسوذ طىرب ُوشُذ طبؽت اٛظىد  ُظبس  َخ 

 .(2)"أو ؾل٠ذ سػلب  ُٜٔذ صَذ  أو ادلغٖ  أو رٓذ ؿوبٟب ُٜٔذ اٛوغٚ

                                           

 . 141اٛجٔشح/ (1)
 . 1/717عُجىَض؛  (7)
 . 772-7/777عُجىَض؛  (7)
 . 7/733؛ اث٢ عينّ (7)
 . 1/173عُجىَض؛  (2)
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 يف اخلـذبة اٛشذِىٌّ   ٍ هًٜ ؽىاعض يف ٟوشُخ افلزوٍ و  َ٘ى١ هذزا ا ّ هزا اٛوىم ٢ٟ احلزٍ َوز٠ذ ُُض ادلزّٜٔ 

ٟذ٢  هز٠ذبد ُُذض ُٜٗذب هٜذً عذُبّ ادلٔذبٝ  و  َوز٠ذذ هذزا اٛوذىم          ٍ ؽبػشا َشي وَغ٠ن وَزؾغظ  وا هوذٟب َ٘ى١ ادلزّٜٔ

ٍ  ُٛوٜٞ ٟب ؽزٍ ٟذ٢  احلزٍ يف اخلـبة ادل٘زىة أو يف ادخجبس ه٢ اٌٛبئت  ار َزىعت ؽؼىس افلزوٍ يف ره٢ ادلزّٜٔ

عذىد  ُى١ هزا اٛوىم ٟذ٢ احلذزٍ ٛوذذٝ و   ثبعزؾؼبس ٟب ؽزٍ ٟوض. وٓذ اعزجوذ اٛوظّ ض ئاٛ٘يٝ  ٍٗ َغزـُن سثؾ أعضا

 .(1)٠ُٛأل ذبب اِٛشاى اٛزٌ َلٗض احلزٍ ٍ ٢ٟ ٟ٘ب١  خش ٢ٟ اٛوضّخ ادلِلػخ اٛ  َغزذهُهب ادلزّٜٔح اٌٜٛىَّادلبدّ

يف ٟىاػذن ٟوذهب؛ اٛٔغذ0ٞ ٗٔىٛوذب0 واهلل   ُوٜذذ  واألطذٚ أٓغذٞ         زبذزٍ   اجل٠ٜذخ  أ١ََّاخلظذبئض صلذذ    اىل وهىد  

سرذض   صَذا أو ضلىه  وٟوض اَذبٕ ارا ؽزّ  اػشةُزٔى0ٙ صَذا ارا أسدد0 ثبهلل  وزبزٍ أَؼب يف األٟش واٛوهٍ واٛزؾؼُغ  "

ٖ  يّهؼوهب  اٛـشَْ اٛـشَْ  ورو   أٌ اؽِق ٣ِغٖ ى١   وٗذزٖٛ يف اٛشذشؽ يف ضلذى ٓىٛذض0 اٛوذبط رلضَّذ      …خريا ٢ٟ رٛذ

 .  (7)"اا عضٌ شش١ّ ُوٚ ادلشء خريا عضٌ خريا  وا١ ُوٚ ششّاا؛ أٌ ا ُششّثؤُوبذلٞ ا١ خريا ُخريا  وا١ ششّ

أٟب ؽزٍ ادلِشد ُُ٘ى١ يف ا عٞ واِٛوٚ واحلشٍ  وؽزٍ ا عٞ َ٘ى١ يف ٟىاػن ٗضريح ٟوهب؛ ؽزٍ ادلجزذذأ    

ْٚ َُهَُْٜٖ اَِّٛب اَْٛٔىْضلى ٓىٛض روبىل0 " ْٞ ََىَْٝ ََشَو١َْ َٟب َُىهَذُو١َ َْٛٞ ََْٜجَضُىا اَِّٛب عَبهَخً ٢َٟ ٣َّهَبسٍ ثََٜبىٌ َُهَ واٛزٔذَش رٖٛ    (7)"عُِٔى١َ ُٝ اَِْٛبَٗؤ٣ََّهُ

 .(7)أو هزا ثيى

ين ٠ُ٘شٝ  واٛزٔذَش0 ُؤ٣ذذ ٟ٘ذشٝ.   ررؤ اِٛبء يف عىاة اٛششؽ ٢ٟ رٖٛ ٓىٛوب0 ا١ وَ٘ضش ؽزٍ ادلجزذأ أَؼب ثوذّ 

 .(2)هبدرضاض ٓذ رٗش ٟن اٛششؽ ُبعزٌين ه٢ ذذّأل٣ ادلجزذأ يف واحلزٍ هوب وٓن

                                           

 م احلزٍ. 0 اِٛظٚ اٛضب٣ٍ ٢ٟ هزه اٛشعبٛخ  ٟىػىَُولش (1)
 . 7/733؛ اث٢ عينّ (7)
 . 72األؽٔب0ٍ  (7)
 . 7/737؛ 0 اث٢ عينَُّولش (7)
 . 06/4 اث٢ َوُش؛ َُولش (2)
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 ١ّأ َذ(  أٌ صَذ هوذٌ  وٓذ ػلزٍ ادلؼبٍ  وَشي اثذ٢ عذينّ  وػلزٍ اخلّّ  ٗٔىذلٞ يف عىاة )٢ٟ هوذٕ؟ ص 

ثشأٌ اثذ٢  -  وؽزٍ ادلؼبٍ (7)٢ٟ ارًٔ ثشّ أٌ اّّّٛ   (1)" وََٛذ٢َِّ٘ اْٛجِشَّ ٢َِٟ ارًََّٔ"هزا احلزٍ ٗضري واعن  وٟوض ٓىٛض روبىل0 

وهوذب  . (7)"بألهغبص أوىل ٟوذض ثبٛظذذوس  ا رغبم ث ١َّ"ػشة ٢ٟ ا رغبم؛ واخلّّ ثب رغبم أوىل ثزٖٛ ٢ٟ ادلجزذأ؛ ألَ -عينّ

هٜذً   ٢ هذبدح ٟذب َذذّٙ   طذذس اٛ٘ذيٝ َزؼذ٠ّ    ١َّاألًٜذت  ألَ  احلزٍ َؤرٍ يف اٛ٘يٝ اٛيؽْ  وهى األهذّٞ  أ١ََّاىل  َشري اث٢ عينّ

 ٛض ثوذ رٖٛ ٟوشُخ ادلووً ادلشاد ٢ٟ اٛ٘يٝ.    ُٛزٍّٞافلزوٍ هًٜ ٟوشُخ افلزوٍ  وهى ٟب َو  ادلزّٜٔ

زغن ذلب ادلٔبٝ عوزٗشهب ٢ٟ دو١ رِظُٚ  وهٍ؛ ؽزٍ ادلؼبٍ اُٛض  وؽذزٍ  ٍَ ا عٞ ٗضريح   ٟىاػن ؽز 

ذ احلذبٙ هُٜهذب  وؽذزٍ ادلِوذىٙ ثذض   وؽذزٍ ادلوـذىٍ رذبسح          ادلىطىٍ وآبٟخ اٛظِخ ٟٔبٟض  وؽزٍ اٛظذِخ ارا دّٛذ  

ٍ خذّّ )ٗذب١(  وؽذزٍ    ( ٟن اٛو٘ذشح  وٗذزٖٛ ؽذز   ا١َِّوادلوـىٍ هُٜض ربسح أخشي  وؽزٍ ادلغزضوً  وؽزٍ خّّ )

ذ هُٜذض ٓشَوذخ    ض ارا هٜٞ ٢ٟ احلبٙ ؽ٘ٞ ٟب ٗب١ َوٜٞ ٟوهب ثذض  وٗذزٖٛ عذىاص ؽذزٍ احلذبٙ ارا دّٛذ      ادلوبدي  وؽزٍ ادل٠ُّ

٠ُذ٢ شذهذ طذؾُؾب ثبٌٛذب       -حبغت اثذ٢ عذينّ  -  ُبٛزٔذَش (7)" ٢َ٠َُ شَهِذَ ِٟوُُ٘ٞ اٛشَّهْشَ ََُُْٜظ٠ُْضُوٟضٚ ذلب ثٔىٛض روبىل0 "

 .(2)ُض سبُِِبؽزد ٛخ ادطببم واٛغوخ هُٜض ُغبص واٛٔشَوخ هوب 

ٙ ٓذ ػلذزٍ اِٛوذٚ واِٛبهذٚ  وهذى ٟذ٢ ؽذزٍ اجل٠ٜذخ  ٟضذبٙ رٛذٖ ٓذىذلٞ           ب ؽزٍ اِٛوٚ ُهى هًٜ ٣ىه ؛ األوّأّٟ 

ٛذزٌ َٔزذٚ ُُذض عذَُ      "ادلشء ٟٔزىٙ دبب ٓزٚ ثض  ا١ عُِب ُغَُ  وا١ خوغشا ُخوغش  أٌ ا١ ٗب١ اٛزٌ ٓزذٚ ثذض عذُِب ُب   

 .(3)"اهزذاد اجل٠ٜخ هب روزذّب١َّ٣ِ مل ر٢٘ ٟغزٜٔخ ُاو ُ٘ب١ وامسهب

                                           

 . 156اٛجٔشح0  (1)
 . 7/737؛ 0 اث٢ عينَُّولش (7)
 .7/737ادلظذس ٣ِغض؛  (7)
 . 152اٛجٔشح0  (7)
 .746-7/733؛ 0 اث٢ عينَُّولش (2)
 . 7/746ادلظذس ٣ِغض؛  (3)
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واحلزٍ اِخش أ١ ػلزٍ اِٛوٚ وؽذه  ارا ٗب١ ُبهٜض ِٟظى  هوض وٟشُىهب ثض  "ورٖٛ ضلى ٓى0ٖٛ أ صَذ ٓذبٝ.  

 .(1)شرض ثٔى0ٖٛ ٓبٝ"ب أػ٠شرض ُغّٖ رشَذ0 أ ٓبٝ صَذ  ٠ُّٜذذُّضَذ ٟشُىم ثِوٚ ٟؼ٠ش زلزوٍ خبٙ ٢ٟ اِٛبهٚ  أل٣

خ  وهى ٗضري وٓذذ عذبء ٟوذض يف اٛٔذش ١ واٛشذوش؛ ٠ُذ٢ اٛٔذش ١ ٓىٛذض         احلزٍ أَؼب ؽزٍ عىاة )ٛى( اٛششؿُّ و٢ٟ

 ُٜذٞ َذئد يف اَِذخ     (7)" ع٠َُِوذبً وََٛىْ أ١ََّ ُٓشْ ٣بً عَُُشَدْ ثِضِ اْٛغِجَبُٙ أَوْ ُٓـِّوَذْ ثِضِ األَسْعُ أَوْ ُِّٜٗذَٞ ثِذضِ ا٠َْٛذىْرًَ ثَذٚ ِّّٜٛذضِ األَْٟذشُ      روبىل0 "

 .(7)اٛ٘شؽلخ جبىاة ٛذ)ٛى(  أٌ مل َٔٚ ٛ٘ب١ هزا اٛٔش ١

٢ أمهُزذض يف  ُّب أسد٣ذب ٟذ٢ ؽذذَضوب هذ٢ احلذزٍ أ١ ٣جذ      اٛ٘يٝ يف احلزٍ واعن ٗضري    َزغن ٛض ارجمذبٙ يف ُظذٜوب  اظلّذ   

بؿذذت اٛ٘ذذيٝ  ثب هز٠ذذبد هٜذذً هٜذذٞ ادلخ   ارذذذّغبّيف أَؼذذب   ودوسه يف ا٣غذذُبة اٛ٘ذذيٝ وخِزذذض  ودوسه   اٛ٘ذذيٝ اٛوشثذذٍّ 

ر   ػلغ٢ احلزٍ ٟن عهٚ ادلخبؿذت ثبفلذزوٍ وٟ٘ب٣ذض ٟذ٢ اٛ٘ذيٝ       اهُٜض يف اٛ٘يٝ اٛغبثْ   ثبفلزوٍ ٛىعىد ٟب َذّٙ

 ٍ. د ٛزض هًٜ ادلزّٜٔ ًُبة ظ يف ٟووً اٛ٘يٝ  وجٛ ٢وٟب َزجوض ٟ

 

 ال:ــاحل
  

ٝ  ُذبرا أخذز٣ب ٟذضي احلذبٙ ارا ٗذب١      يف اٛ٘ذي  رذّغبّا  وعبئ٢ٟٚ  خ اٛ  ؽل٢٘ أ١ روذَّّاٛوؾى احلبٙ ٢ٟ ادلىػىهبد 

احلبٙ َو٠ٚ هًٜ سثؾ اٛ٘يٝ حبغذت ٣ذىم    أ١ََّوهيٓزض ثظبؽت احلبٙ  واٛشاثؾ ث  اجل٠ٜخ األوىل واجل٠ٜخ احلبٙ  صلذ  ٜخطب

ب   ا  أعلّذ   (7)َشثـهب ثظبؽت احلبٙ ِوٚ ٟؼبسم  خٜذ اجل٠ٜخ ٢ٟ ساثؾ ِٛلٍّو اٛ  خطبٜخ احلبٙ  ُبرا ٗب٣ذ اجل٠ٜخ اِٛوُّٜ

  ُٔىٛوذذب0 عذذبء صَذذذ َؼذذؾٖ  ُبجل٠ٜذذخ اِٛوُٜذذخ )َؼذذؾٖ(وٓوذ ؽذذب    -أٌ ٟووذذً احلذذبٙ-   سبٜذذى ٟذذ٢ اٛذذشاثؾ ادلووذذىٌّ 

                                           

 . 7/753ادلظذس ٣ِغض؛  (1)
 . 71اٛشهذ0  (7)
 . 06/4 اث٢ َوُش؛ َُولش (7)
   ورٛذَٖ اًهذب ٗذضري  ثذبٛىاو وثلِٗ    ُغبءَاحلُ٘ٞ شَرٌَُّ اٛوٍِ هًٜ ادلؼبسمِ ؽشٍُ دخَٚ ٟوٍِ  "ُب١ْ ٟضجزبً ًريَ َ٘ى١َ هوب أ١ْ ادلؼبسمِ يف اِٛوِٚ شلؽَُُذ (7)

 . 734. اجلشعب0ٍ٣ ب  ًأو ٟوُِ ٟضجزبً ٗب١َ  رؤرٍ ٟوض اٛىاو  هًٜ ادلؼبسمِ ٌبٛتُ  ُبٛ"(خشً اٛزئتَو  أَ 0ٞ )ٗوذُٟضٚ ٓىذلِ
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َُغَبءرْذضُ اِؽْذذَاه٠َُب ر٠َْشِذٍ هََٜذً     ٙ ثبؽبٛزهب اىل )صَذ( طبؽت احلذبٙ. وٟوذض أَؼذب ٓىٛذض روذبىل0 "     ثبٛ٘يٝ األوّ ذواسرجـ

أو   اجل٠ٜذز  اسرجـزذب ٟذ٢ دو١ ػذ٠ري كذبهش هبئذذ       أ٢َّ١َ )اؽذامهب(  و٣شي ُغ٠ٜخ )شبشٍ( وٓوذ ؽب  ٟ  (1)"اعْزِؾَُْبء

شلؽ يف اِٛوذٚ اٛذزٌ َٔذن ٟىٓذن احلذبٙ أ١ َ٘ذى١       ذغٔب   روبُش ُُض. و َذ ذّاٛ٘يٝ عبء ٟلاثـب ٟز أ١ََّ)واو( احلبٙ  و٣شي أَؼب 

 .(7)أٌ )ػبؽ٘ب(  و )شبشٍ( أٌ )ٟبشُخ( ؾٖوب ٟووً احلبٙ؛ ُُؼٟزؼ٠ّ

شلؽ يف وٓىههذب  ذهب ٓذ زبزبط اىل واو احلبٙ  وَذ  اٛوبئذ ٛ٘وّاٛؼ٠ّريخ اٛ  ُوٜهب ٟبع   زبزبط اىل خ اِٛوُّٜب اجل٠ٜأّٟ 

ثض ٢ٟ احلبٙ  أ  رشإ رٔىٙ ٓذ ٓذ رٔشّ ١َّألَ  ١ عٍء ٟن اِٛوٚ ادلبػٍ ثذ)ٓذ( "عبص أ١ َٔن ؽب بة ثذ)ٓذ( ُٟىٓن احلبٙ أ١ رٔشّ

غلىص أ١ َٔل١ ثض ا١ِ أو اٛغبهخ ُُٔبٙ ٓذذ ٓذبٝ ا١ِ أو اٛغذبهخ ُزٔذىٙ عذبء صَذذ ٓذذ        ٓبٟذ اٛظيح ٓجٚ ؽبٙ ُٓبٟهب وذلزا 

 .(7)ُت"ػؾٖ وأٓجٚ زل٠ذ وٓذ هيه اٛشّ

  أ١ اِٛوٚ ادلبػٍ َؤرٍ ؽب  عىاء أ ٗب٣ذ ٟوض ٓذ أٝ مل ر٘ذ٢  وشذبهذهٞ هٜذً رٛذٖ ٓىٛذض روذبىل0       وسأٌ اٛ٘ىُُّ 

 .(2) )عبإوٗٞ(اٛؼ٠ّريشد( ؽب  ٢ٟ ظُٔىٛض روبىل )ؽ  (7)" أَوْ عَآإُوُْٗٞ ؽَظِشَدْ طُذُوسُهُْٞ"

ٌَذذين ٗذذب١  أو ٗيمهذذب ٟوذذب  وا١ اٛؼّذذ٠ريب أ١ َ٘ذذى١ اٛذذشاثؾ ُُهذذب اٛذذىاو أو ّٟذذباٛذذ  رٔذذن ؽذذب ؛ ُ خا مسُّذذب اجل٠ٜذذخ أّٟذذ 

ؽذب  ٟذ٢ أؽذذ     اٛىآوذخ  خا مسُّذ سبٜى اجل٠ٜذخ  ١ أؽذمهب ه٢ اِخش ويف اعز٠بهه٠ب رىُٗذ ٛشثؾ اجل٠ٜخ دبب ٓجٜهب  و  غلىص أ

ٙ ٖ مل رذؤد ثذشاثؾ َذشثؾ اجل٠ٜذخ ثذؤوّ     ٣َّذ هًٜ هجذ اهلل ٜٓوغىح وأ٣ذ رشَذ احلبٙ مل غلض ألَ هز٢َ اٛشاثـ   "وٛى ٜٓذ أٓجٚ زل٠ذ

 .(3)"ٛضض ٟؤىد ثؤوّذذّهًٜ أ٣ ٛض ُُذّٙاٛ٘يٝ   واو و  ػ٠ري َوىد ٢ٟ  خش اٛ٘يٝ اىل أوّ

                                           

 . 72اٛٔظض0  (1)
 . 7/33اث٢ َوُش؛  (7)
 . 7/33اث٢ َوُش؛ (7)
 . 63اٛوغبء0  (7)
 . 7/34اث٢ َوُش؛  (2)
 . 7/32ادلظذس ٣ِغض؛ (3)
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ؽبٛذخ   اٛوبئذذ َذشثؾ أعذضاء اٛ٘ذيٝ هذ٢ ؿشَذْ اد      بٛؼّذ٠ري اٛ٘يٝ؛ ُ غبّارذّواو احلبٙ َو٠ي١ هًٜ  و بٛؼ٠ّريار١ ُ 

طبؽت احلبٙ ادلزٗىس يف اجل٠ٜخ اٛغبثٔخ جل٠ٜخ احلبٙ  وٗزٖٛ اٛىاو رو٠ٚ هٜذً سثذؾ طبٜذخ احلذبٙ ثبجل٠ٜذخ األوىل  ار       هًٜ

 ٢ٟ وعىد ساثؾ َؤذ اٛ٘يٝ  ٍٗ َغزُٔٞ وزبظٚ ٟوض اِٛبئذح.   ثذّ

اجل٠ٜذخ   ١َّب َٜضٝ أ١ رؤرٍ دبب َوْٜ اجل٠ٜخ اٛضب٣ُخ ثذبألوىل ألَ ػشوسح وعىد اٛشاثؾ  ثٔىٛض0 "اظلّ اث٢ َوُش اىل أشبسوٓذ  

ب ٟغذزؤ٣ِخ  زىهٞ أعلّذ ذَذ   ٛئي ضثهب ب َؤٜهب دبب ٓجٜهب وَشثـُُهب شلّ ثوِغض ُِٟذ دلووبه ُبرا وٓوذ اجل٠ٜخ ؽب  ُيثذّ ٗيٝ ٟغزّٔٚ

 .(1)"٠ري َوىد ٟوهب اىل ٟب ٓجٜهبب ػب اٛىاو واّٟورٖٛ َ٘ى١ ثؤؽذ أٟش٢َ اّٟ

- أو ٟذ٢ دوعل٠ذب   اٛؼ٠ّريائض ٟن اٛىاو  أو ٟن ضواٛوض ورشاثؾ أع ارذّغب٢ّ أ١ احلبٙ َو٠ٚ هًٜ ٝ أ١ ٣جُّب رٔذّأسد٣ب شلّ 

هٜذً احلذبٙ     ٝ  ٢٠ُ دو١ ِٛق َذذّٙ   أو ٟوه٠ب ٟوب  وهى ٟب َِهٞ ٢ٟ ٗيٝ اث٢ َوُش ادلزٔذّ-٠ٗب هى احلبٙ ٟن اِٛوٚ ادلؼبسم

َِٔذذ   اجل٠ٜذخ ٟغذزؤ٣ِخ  وٟذ٢ صذّٞ     أ١ََّأو ٢ٟ دو١ ػ٠ري هبئذ هًٜ طبؽت احلبٙ  أو ٢ٟ دو١ واو احلبٙ  ٓذ َزىهٞ اٛغبٟن 

اٛ٘يٝ اٛيؽْ ٛض طٜخ ثبٛ٘يٝ اٛغبثْ. ُذ ٛخ احلبٙ  أ١ََّ ػلُٚ هًٜٟب  وؽذح ٟووبه.ار ُٛظ ضبخّوض  ارذّغبٓاٛ٘يٝ رشاثـض و

ٓ ب روـذٍ اٛ٘ذيٝ    أو ٟذ٢ دوعل٠ذ  اٛؼّذ٠ري ٟن اٛىاو أو  خ ٣بربذخ ٟذ٢ روٜذْ هذزه     روذزلٞ يف وؽذذح د ُّٛذ    ئذض  ب غلوذٚ ٟذ٢ أعشا  ارذذّغب

 األعضاء ٟن ثوؼهب. 

 

 الشزط واجلزاء:  
 

ٚ اٛشذشؽ واجلذضاء ٟذ٢     ٢ٟ ادل٠٘ذ٢ أ١ ٣وذذّ    ّ ا  وعذبئ أدواد اٛشذشؽ رذئدٌ دوس اٛذشاثؾ ثذ  أعذضاء       ا١َِّار   رذذّغب

ٙ طبٜخ ودخىٙ أداح اٛششؽ يف أوّ  (7) عضاءطبٜزب١؛ ر٘ى١ األوىل ششؿب واٛضب٣ُخ ض ثاٛششؽ وعىا أ١ََّاٛ٘يٝ  ٢٠ُ ادلوشوٍ 
                                           

 . 7/33ادلظذس ٣ِغض؛  (1)
ً األوىل شذشؿبً  أل١ وعذىد     رغذ٠َّ ٜٛضب٣ُخِ ٠ب ٟٜضٟخٌادلزٗىسح َٔزؼٍ طبٜز   أو هُ ٢ٟ األدوادِ "ّٗٚ اٛششؽِ ادِه٢ أدو ٟبٖٛ يف ؽذَضضِ اث٢ُ َٔىُٙ (7)

ضٝ يف ششؿبً  ٠ٗب َٜ وَٚدلب عُ ب  صٟخٌٟذهً ُُهب ثؤعلَّ ضُذذَّعضاءً وعىاثبً  أل٣ ً اٛضب٣ُخُيف اٌٜٛخ اٛويٟخ. ورغ٠َّ اٛيصٝ  واٛششؽُ هيٓخ هًٜ وعىدِ ادلٜضوِٝ

 . 7/767اجلىاة ٜٛغئاٙ". اث٢ ٟبٖٛ؛  اٛوشٍِ
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و٠ٚ هًٜ رذشاثؾ اجل٠ٜذز   ُزظذريا١ ٗبجل٠ٜذخ اٛىاؽذذح  ٠ٗذب َشذري اىل رٛذٖ اثذ٢ َوذُش ثٔىٛذض0 "وَذذخٚ ؽذشٍ              َاٛششؽ 

َذذ خذشط زل٠ذذ ُهبرذب١     اٛششؽ هًٜ طبٜذز  ُوُٜذز  ُريثذؾ أؽذذامهب ثذبألخشي ُزظذريا١ ٗبجل٠ٜذخ اٛىاؽذذح ُزٔذىٙ ٓذبٝ ص          

خ ُٜٔذ ا١ ٓبٝ صَذذ خذشط زل٠ذذ اسرجـذذ اجل٠ٜزذب١      ثبألخشي ُبرا أرُذ ثؤ١ اٛششؿُّ دؽذامهبْ اجل٠ٜزب١ ٟزجبَوزب١   روّٜ

 . (1)ٔذ أؽذامهب ثبألخشي ؽزً ٛى رٗشد اؽذي اجل٠ٜز  ٟوِشدح مل رِذ ومل ر٢٘ ٗيٟب"وروّٜ

ْ جب٠ٜذخ اٛشذشؽ هذ٢    ْ ثوؼه٠ب ثذجوغ؛ ُغ٠ٜذخ اجلذضاء رزوّٜذ      هى سثؾ اجل٠ٜز   وروّٜار١ُذوس أدواد اٛششؽ  

 . ثبؽذاه٢ّ٢ ٟووً اٛششؽ ٢ٟ وعىة وعىد هبر  اجل٠ٜز   ار   َغزُٔٞ اٛ٘يٝ ؿشَْ أدواد اٛشثؾ  وٟب َزؼ٠ّ

َّ         ٢ُّأ١ ٣جذ  ٝؽبوٛوب يف ٟذب رٔذذّ    ٚ   يف أمهُذخ  هيٓذبد اٛلاثذؾ ثذ  أعذضاء اٛ٘ذيٝ اٛوشثذٍ  و ساء ثوذغ اٛوؾذى  وعذبئ

هٍ ثوغ اٛ٘يٝ هًٜ ثوؼذض اِخذش  و  ٣ذذّ    ثبؽبٛخخ  ب غلوٚ ٢ٟ اٛ٘يٝ وؽذح د ُّٛيف اٛ٘يٝ  شلّ رذّغبّٛلاثؾ يف خْٜ ا ا

 اٛ٘جري.  ٟب ػلُؾ دبىػىهوب يف رشاصوب اٛوؾىٌّ وب أرُوب هًٜ ّٗٚأ٣ََّ

هذذ( ٛذض ٗزبثذب  وهذى ٟذب      611د) هذذ(  وأُذشد اٛغذُىؿٍّ   467)د أشبس اُٛض اٛضسٗشذٍّ  رذّغب٣ّىم  خش ٢ٟ ا  وضبخّ 

-هىا اىل أمهُزض يف رشاثؾ اَِبد واٛغذىس يف اٛٔذش ١ اٛ٘ذشَٞ  وأؿٜٔذىا هُٜذض ادلوبعذجخ. وادلوبعذجخ        رٗشه ثوغ ادلِغش٢َ و٣جّ

0 "أٟذذش ٟؤذىٙ ارا هذذشع هٜذً اٛؤذذىٙ رٜٔزذض ثذذبٛٔجىٙ  وٗذزٖٛ ادلوبعذذجخ يف ُذىارؼ اٌِ وخىاشبهذذب؛       -٠ٗذب َشذذري اٛضسٗشذٍّ  

؛ وًذذري رٛذذٖ ٟذذ٢ أ٣ذذىام   أو خُذذبيلّ ٍّأو ؽغّذذ اىل ٟووذذً ساثذذؾ ثُوذذه٠ب0 هذذبٝ أو خذذبص  هٜٔذذٍّ    -ٜذذٞواهلل أه-وٟشاعوهذذب 

؛   أو اٛذزيصٝ اخلذبسعٍّ  ه٢َ وضلذى خ وادلوٜذىٙ  واٛذولري٢َ  واٛؼذذّ   ٗبٛغذجت وادلغذجت  واٛوّٜذ    اٛويٓبد  أو اٛزيصٝ اٛذزهينّ 

 . (7)ٗبدلشارت هًٜ رشرُت اٛىعىد اٛىآن يف ثبة اخلّّ"

                                           

 . 1/62اث٢ َوُش؛  (1)
ٛجوذب١؛ د.ؽ    -هجذذ اهلل(؛ اّّٛهذب١ يف هٜذىٝ اٛٔذش ١؛ زبُٔذْ زل٠ذىد أثذى اِٛؼذٚ اثذشاهُٞ؛ داس ادلوشُذخ  ثذريود             ث٢ )ثذس اٛذ٢َ زل٠ىد اٛضسٗشٍّ (7)

 . 1/72؛ 1647
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 خ؛ ار   ساثذؾ ِٛلذٍّ  وهيٓبرض هيٓبد ٟووىَّ ِٟهىٝ ادلوبعجخ  هى ِٟهىٝ ٟووىٌّ أ١ََّٝ ادلزٔذّ ٝ اٛضسٗشٍَِّهٞ ٢ٟ ٗي 

؛ ُبِٛبئذح ٟوض هٍ "عوٚ أعذضاء اٛ٘ذيٝ ثوؼذهب    ضَّشثؾ أعضاء اٛ٘يٝ وَوز٠ذ ُُض هًٜ وؽذح ادلووً اٛ  رشثؾ أعضاء اٛو

 .(1)"َُٛ ؽبٛض ؽبٙ اٛجوبء افل٘ٞ  ادلزيئٞ األعضاء خز ثؤهوبّ ثوغ  ُُٔىي ثزٖٛ ا سرجبؽ  وَظري اٛزؤ

ٟذ٢ أٗضذش ٟوذض األٟذبٝ ُخذش       ا١َِّأٗضذشهٞ  و  ضادلِغش٢َ ثض  وأمهٜ ءبواهز هزا اٛوىم ٛذٓزض ّٓٚ  أ١ََّ اىل وَشري اٛضسٗشٍّ 

"اسرجذبؽ  ٌ اٛٔذش ١    وطذِض ٠ٜٛوبعذجخ  ٓىٛذض    اثذ٢ اٛوشثذٍّ      وَؤٚ ه٢يف رِغريه  واٛٔبػٍ أثى ث٘ش ث٢ اٛوشثٍّ اٛذ٢َ اٛشاصٌّ

هبمل واؽذ ه٠ذٚ   غٔخ ادلوب٣ٍ  ٟوزل٠خ ادلجب٣ٍ هٜٞ هلُٞ  مل َزوشع ٛض ا ّذّثوؼهب ثجوغ ؽزً ر٘ى١ ٗب٠ٜ٘ٛخ اٛىاؽذح  ٟز

 .(7)"ضُُ ٛوب وعّٚ ُزؼ اهلل هضّ ُُض عىسح اٛجٔشح  صّٞ

َ ذذذّ ار أٛ -ؽُذب١  ٍشذُ  اثذ   -ثري ىا يف ادلوبعجخ ٟوهٞ؛ أثى عوِذش ثذ٢ اٛذض   ُٔذ رٗش ه٠ٜبء  خش٢َ أِّٛ ب اٛغُىؿٍّأّٟ 

َ ٗزبثذب  وٓذذ أّٛذ   به )اّّٛهب١ يف ٟوبعجخ رشرُت عىس اٛٔش ١(  وٗزٖٛ ٢ٟ ٟوبطشَض اٛشُ  ثشهب١ اٛذذ٢َ اٛجٔذبهٍّ  مسّ بٗزبث

به )يف أعذشاس  َ ٗزبثذب مسّذ  ذذذّ ض أٛذذّاٛزٌ َزٗش أ٣ ٣ِغض  اٛغُىؿٍّ اٛذسس يف روبعت اٌِ واٛغىس(  ُؼي ه٢ به )٣لُُٞهب مسّ

 . (7)به )روبعْ اٛذسس يف روبعت اٛغىس(ثض ٟوبعجبد اٛغىس مسّ وضَٚ(  واشز٠ٚ هًٜ عضء خضّاٛز

اٛذزٌ   -يف ادلوبعذجخ  رٗذش ٗذيٝ اٛضسٗشذٍّ     ثوذذ أ١  -صٞ َزٗش ٗيٟب يف ادلوبعجخ ٜٛشُ  هض اٛذ٢َ ثذ٢ هجذذ اٛغذيٝ     

َٔى0ٙ "ادلوبعجخ هٜذٞ ؽغذ٢  ٛ٘ذ٢ َشذلؽ يف     خ ؛ اٛىؽذح اٛذ ُّٛ -أو ا سرجبؽ-َشلؽ يف اٛ٘يٝ اٛزٌ رٔن ُُض ادلوبعجخ 

 .(7)"١ وٓن هًٜ أعجبة سلزِٜخ مل َٔن ُُض اسرجبؽبؽغ٢ اسرجبؽ اٛ٘يٝ أ١ َٔن يف أٟش ٟزؾذ أوٛض ثآخشه  ُ

                                           

 . 1/72ادلظذس ٣ِغض؛ (1)
 . 73-1/72ادلظذس ٣ِغض؛  (7)
 -خ؛ اٛٔذبهشح  يف هٜىٝ اٛٔش ١؛ زبُْٔ ؿض هجذ اٛشإوٍ عذوذ؛ ادل٘زجذخ اٛزىَُُُّٔذ    ادرٔب١)اثى اِٛؼٚ هجذ اٛشظب٢ احلبُق عيٙ اٛذ٢َ(؛  اٛغُىؿٍّ (7)

 . 7/731ٟظش؛ د.ؽ؛ د.د؛ 
 . 7/731ادلظذس ٣ِغض؛ (7)
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ب أ١ َ٘ذى١  ّٟذ ااٛلاثذؾ ثذ  اَِذبد؛     أ١َََّؼذَُ   -اٛذ  رٗشهذب اٛضسٗشذٍّ   -ثوذ أ١ رٗذش ُىائذذ ادلوبعذجخ     اٛغُىؿٍّ 

ٟذ٢ أ١ ر٘ذى١    ض ثجوغ  ٗؤ١ ر٘ى١ اَِذخ اٛضب٣ُذخ ٟوـىُذخ هٜذً األوىل حبذشٍ هـذَ  وهوذب  ثذّذ        ؼثو ْ اٛ٘يٝكبهشا ٛزوّٜ

خ رذئر١ ثذبٛشثؾ  هذٍ اٛذهبٟذخ يف ارظذبٙ      أ١ ر٘ذى١ ُُهذب ٓذشائ٢ ٟووىَّذ     ٟوـىُذخ  ار  ثذذّ  ًري ثُوه٠ب عهخ عبٟوخ. أو ر٘ى١ 

ٍ حلذذبّ اٛذذولري ثذذبٛولري واٛٔظذذذ ااٛ٘ذذيٝ  وٛذذض عذذججب١؛ أوذل٠ذذب اٛزذذولري أٌ   وٟؼذذبده   ء  واِخذذش ادلؼذذبدح أٌ رٗذذش اٛشذذ

 . (1)ٙاٛزشىَْ واٛضجىد هًٜ األوّ -٠ٗب َٔىٙ اٛغُىؿٍّ-وؽ٠٘زض 

ادلوبعذجخ ثذ  عذىس اٛٔذش ١      كهذبس اىل ٟوذهظ ه٠ٜذض يف ا   روبعذت اٛذذسس يف روبعذْ اٛغذىس( َشذري اٛغذُىؿٍّ      )ب يف أّٟ 

 0(7)و َبرض  ورٖٛ يف األ٣ىام اٛ  زبذس ػ٠وهب ٟوهب

 عىسح ٟىػوهب. عجخ رشرُت عىس اٛٔش ١  وؽ٠٘خ وػن ّٗٚ. ثُب١ ٟوب1

 عىسح شبسؽخ دلب أطبٚ يف اٛغىسح اٛ  ٓجٜهب.   ّٗٚ . ثُب١ أ7ّ١

 اٛغىسح خببشبخ ٟب ٓجٜهب. ُبزبخ اهزيّ. وعض 7

 . ٟوبعجخ ٟـٜن اٛغىسح ٠ٜٛٔظذ اٛزٌ عُٔذ ٛض.7

 ٙ اٛغىسح ِخشهب. . ٟوبعجخ أو2ّ

 ْ ثوؼهب ثجوغ  واسرجبؿهب وريظبهب وروبعٔهب. وّٜ. ٟوبعجخ رشرُت  َبد اٛٔش ١ ور3

 . ٟوبعجخ أمسبء اٛغىس ذلب. 4

هذٍ ٟذب عذشي هُٜذض ه٠ٜذض يف )روبعذْ       و  اٛزوضَذٚ(  أعذشاس ٗزذبة ) هذٍ ٟذبدح     رٗشهذب اٛغذُىؿٍّ   هزه األ٣ذىام اٛذ   

وذضوٙ   ؼلذشط هذ٢        حبغذت رشرُذت اٛ  هب حبغت ادلظؾَ اٛوض٠ب٣ٍّجّراٛ  س ض ه٢ روبعْ اٛغىسضذذؽذَ اٛذسس(  ُوغذ

 ؿل1ـلامل  ٙ عىسح اٛجٔشح ثآخش عىسح اِٛبزبخ  َٔىٙ "اُززؾذ اٛجٔذشح ثٔىٛذض0 "  ْ أوّاأل٣ىام اٛ  رٗشهب؛ ٠ُضي يف ؽذَضض ه٢ روّٜ

                                           

 . 737-7/737ادلظذس ٣ِغض؛  (1)
؛ 1؛ داس اٛ٘زذذبة اٛوشثذذٍ؛ عذذىسَب؛ ؽ شذ دسوَذذْ اٛذذذسس يف روبعذذت اٛغذذىس  زبُٔذذْ هجذذذ اهلل زل٠َّذذ  )عذذيٙ اٛذذذ٢َ(؛ روبعذذ  0 اٛغذذُىؿٍَُّولذذش (7)

 . 72ٝ؛ 1657-هذ1737
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ذاَذخ اىل  ب عذؤٛىا اذل ٞ دلّذ "  ٗذؤعلّ اهذ٣َِذذذذذب اٛظَذشَاؽَ ادلُغذزََُِٔٞ   ض اشبسح اىل اٛظذشاؽ ادلغذزُٔٞ يف ٓىٛذض0 "   ذذّ"  ُب٣رََِٖٛ اِْٛ٘زَبةُ 

ُبٛزوبعت ث  اٛغذىسر  هوذب روبعذت    . (1)"اٛظشاؽ ادلغزُٔٞ ُٓٚ ذل0ٞ رٖٛ اٛظشاؽ اٛزٌ عؤٛزٞ اذلذاَخ اُٛض هى اٛ٘زبة

يف ؽذَضذذض هذذ٢  دلؼذ٠ى١  خذذش عذذىسح اِٛبزبذخ. وٛذذى رزجووذذب اٛغذُىؿٍّ    بوثُب٣ذذ  باَؼذذبؽٙ عذذىسح اٛجٔذشح  ٟؼذ٠ى١  ار عذذبء أوّ 

يف رل٠ىهخ ٢ٟ اٛويٓبد ٟوهب؛ رِظُٚ ارجم٠ٚ ٠ٗب يف عذىسح اٛجٔذشح واِٛبزبذخ  أو     ٘ضّرهيٓبد اٛزوبعت ث  اٛغىس صلذهب رش

علبَذخ عذىسح  ٙ    يف اٛزيصٝ وا زببد  ٗبٛويٓخ ث  خبشبخ عىسح ادلبئذح  وثذاَخ عىسح اٛوغذبء  أو ا شذلإ يف ادلىػذىم ٠ٗذب    

خ ٛغذىسح اٛٔذذس اٛذ  ٓجٜذهب  أو أ١     وذخ اٛذ  وٓوذذ هّٜذ    خ ٟب ٓجٜهب؛ ٠ٗذب يف عذىسح اٛجُّ  ه٠شا١ وثذاَخ عىسح اٛوغبء  أو ٛجُب١ هّٜ

 خ ذلب. خ دلب ٓجٜهب؛ ٠ٗب يف عىسح احلبٓخ اٛ  عبءد ثوذهب عىسح ادلوبسط ٗبٛزز٠ّر٘ى١ اٛغىسح رز٠ّ

ّ َو٠ذٚ هٜذً    ِٟهذىٝ د يلّ  هذزا ادلِهذىٝ هذى    أ١ََّاىل طلٜض ٢ٟ هشػذوب دلِهذىٝ ادلوبعذجخ       َذبد اٛٔذش ١ اٛ٘ذشَٞ     ارذذّغب

خ اٛ٘ذّّي هذ٢ ؿشَذْ اؽبٛذخ     اٛىؽذح اٛذ ُّٛ وزظأطٌش؛ ر أخشيخ ّّٗي رشز٠ٚ هًٜ هيٓبد اؿبس هيٓخ د ُّٛوعىسه  يف 

   ورشاثـهب ٠ُُب ثُوهب.  األخشيٟوهب اىل  ّٗٚ

ه٠ٜبء٣ذب مل ٌَِٜذىا    أ٢َّ١َ ٛوذب  خ اٛذ  رٗش٣بهذب   رجذُّ   واٛذشواثؾ اِٜٛلُّذ     ٟووذىَّ   ب ساثـذ ٠دلوبعجخ ثىطذِه دعوبد واُب 

/اٛ٘يٝ  و٣وين ب َئدٌ رٖٛ اىل رشاثؾ يف ادلووً وزبُْٔ اٌٛبَخ ٢ٟ اٛوضّشلّ خ اٛلاثؾ ث  أعضائضووؽذرض  وأمهُّ اٛوضّ خأمهُّ

 ٍ.ادلووً اىل ادلزّٜٔ اَظبٙ

 

 

 
 

 

                                           

 . 43-72؛ روبعْ اٛذسس يف روبعت اٛغىس؛ اٛغُىؿٍّ (1)
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اىّ  رظّيٌ يف    ٌطّبلو ، ًاىِّاىلزثّ  اىّنضّ يف  خّْرّّّظبا غلب  اىلٚابد اٙٗب ظنب فظينب ىذا ىيزغجْق زلبًىخ ٍنّخظّ 

 . ّْخو مبب ؽلضو ًؽدح  ٙىارّّظباً اىنضًّثْبُ عَييب يف رثظ ؤعشاء  ٌطبلوخيق ىذه اىلٚابد، عِ عزّق إظيبر ىذه اى

ؽلضّو ؤظلٌجعّب ٍِّ اىنًّٚ      اىّنضّ (؛ ًىّذا  اىشعّبعِّخجبر ؤثِ اىقبطٌ مزبة )ؤ ٍِطغري  ًاع اخزْبرّب عيَ ّضّ 

طٌّاء ؤعّبه ؤً اظّز،     ّّضّ  ٍُّرتاثغخ، ًعيَ ىذا إطبص ّظيؼ ؤ ّْخب ؽلضو ًؽدح  ٙىنْنب ٍنو ىٌ مٌّو ّظّّل، ًٍب ِّاىلزث

ادؽلب ؤً ؽدّضب، ؤً  اىنضٌُّ م يف ب، ًٙ عربحاى  جتلو ٍنو ّظّ ّْخرزَضو يف ًؽدرو اىدٙى ّْخّظ ّْخشزّغخ ؤُ رنٌُ ىو خبط

 ب ابلَب ثذارو ٍِ ؽْش ادللنَ ًاىدٙىخ. ب اىلربح يف مٌّو ّظّفظْؾب ؤً غري جىل، ًإظلّ

ٍنب ذلّب يف اىصظّيا ادلبنيّْا؛ ؤُ عيَّ ٍّب      اىّ  اّدّ   رّّّظب  اٙ ًطّبلو عيَّ ٍّب ػلٌّّو ٍِّ      ىيّنضّ ّلزَد يف حتيْينّب   

 ٌطّبلو فّْو ٍِّ اى   بىنضّ، فّ -يّيب مًٙ ّقٌّه  -اىّذُ جمزّبىّب    ٌطّبلو اى عوّعيَ طغز ؽغَو، ًىِ  اىنضٌٍّعٌ  ٍنيب يف 

، ًخيّق  اىّنضّ ، ًؤطجبهبب يف رّزاثظ ؤعّشاء   ٌطبلوّٗضبػ ًإظيبر ىذه اى -ثزؤّنب- ّْبٍب غللو ٍنو ؤظلٌجعب مبف ّْخرّّظبااٙ

 ب جا ٍلنَ ًفبلدح. اى  جتلو ٍنو ّظّ اىنظّّْخ ّْخاخلبط

اىنبٍنخ ثا زتيو  ّْخرّّظبا، ًإظيبر اىلٚابد اٙاىنضّّقًٌ ثزؾيْو  صٌّ، ًٍِ اىشعّبعِّه مَب ؤًر  اىنضًّ ثدءا ّقدّ 

 و، زلبًىا رظنْصيب حبظت ؤٌّاعيب.رًميَب
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 ـنـال
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إخصش ابه0 مبُ ؤٍري اىجظزح ازؤ عيَ ادلنرب  ؽدّصينابه  ِّعِ ادلبسّ ادلربّ ، ابه ؤخربّب اىشعّبط"ؤخربّب 

ًٍٚلنزو ّظيٌُّ عيَ اىنّيبّ(( ثبىزفع فظزد إىْو ّبطؾب ىو ًٍنجيب فزيد ِّ ًؤًعّدِّ ًاّبه0 ريؾنٌُّ     ))إُّ اىيّو

ًّظّْؾزو   ِّو ريقنيب عِ ادللشًه. فقيذ ىّذا ىّبؾل  ّّّفنإّ ِّثِ طيَْبُ اذلبؾل زلَّد رقيّدعشه ً صٌّؤٍزاءمٌ. 

ِ ثو إًّ َ ّصظِ فإرْزو فئجا ىٌ يف غزفخ ًعنده ستي صٌّه. ًاعجخ فغجنذ ًخشْذ ؤُ ّزيقبِّ مبضو ٍب ريقبّ ذ عي

ُ عي رؤطو فقيذ ىو0 ؤطيؼ اهلل إٍري عئذ ىنظْؾخ. ابه0 او  فقيذ0 ًؤًٍإد إىل ؤخْو فنيض  َؤخٌه ًاىغيَب

  اىغيَب0ُ فقيذ0 ؤطيؼ اهلل إٍري، ؤّزٌ ؤىو ثْذ اىنجٌح ًٍلدُ اىزطبىخ ًاىصظّبؽخ ًرقّزؤ ))إُّ اىيّّو    ؤخٌه ًرصزّ

ب يذ ًّظؾذ فبّظزف ٍشنٌرا. فيَّّ ىزفع ًىٌ حلِ ٙ ًعو ىو. فقبه0 عشاك اهلل خريا، فقد ّجًٍّٚلنزو(( ثب

ابلو ّقٌه يل0 اف ٍنبّل فٌاصذ ًمهزين ّصظِ ًخصذ ؤُ ّنٌُ ؤخٌه ؤغزاه ثِ.  اطزد يف ّظف اىدرعخ إج

 . (1)ظزفذ ٍغزجغب"فئجا ثغيخ طصٌاء ًغًٚ ًختذ صْبة، ًثدرح، ًابلو ّقٌه0 ىذا ىل، ًاد ؤٍز ثو إٍري، فبّ

 

 

 

                                      
،  ار اىزشْد ىينشز، ًسارح اىضقبفخ ؛ حتقْق اىدمزٌر عجد احلظا اىصزيِّاىشعّبعِّىّ(؛ ؤخجبر ؤثِ اىقبطٌ 333)اثٌ اىقبطٌ د اىشعّبعِّ (1)

 . 49-42(؛ 59ًاٗعًٚ، طيظيخ مزت اىرتاس )
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 حتليل 
 
 :النص

 

 : حالةاإل. 1

 0بىضَريؤ. اٗؽبىخ ث

، ًؤمضزىب اطّزلَبٙ؛ إج  -ثظٌرح خبطخ ِّاىنًٚ اىلزث- ًراّب يف اىنًٚ  رّّظب اٙ ًطبلوٍِ ؤمضز  اىضَري ّلدّ 

 . (1)ّظزغنَ ثو عِ رنزار اٙطٌ ّْبىنٌّو عنظزا إؽبى اىضَريّيغإ إىل 

يف )ؤخربّّب   )ّّب(  يضَّري ىىنبك إؽبىخ  ؤُّ صلد اىنضّ ح؛ ٍع ثداّخ ادلخزبر مضريح ًإؽبٙذتب ٍزلدّ ضّاىنًاىضَبلز يف  

ىب يف صلّد ، ًىِ اٗؽبىخ اىٌؽْدح ٍِّ ىّذا اىنٌّ     اىنضّخبرط  إؽبىخ عيَ( ًىِ اىشعّبعِّاىزاًُ ) حتْو عيَبط( اىشعّ

ٍّذمٌر يف رضّبعْف    احملّبه عيّْو   إج إُّ، اىّنضّ  يَّ  اخّو  ع، فيِّ إؽّبٙد   ٍؽّبٙد اىضَّبلز إخّز   إب ؤٍّّ  .اىنضّىذا 

 . اىنضّ

يَّ ٍّذمٌر   عاىضَّبلز ىنّب ؤؽبىّذ     ؤُّ صلّد إخصّش اّبه"    ؽدّصينابه  ِّادلبسّعِ   فصِ اٌىو "ابه ؤخربّب ادلربّ 

( ِّبسّعِّ ادلّ   ادلّربّ  يف )ؤخربّّب   )ّّب(  اىضَّري ( ًمّذىل  اىشعّّبعِّ ) ػلْو عيَادلظزرت يف )ابه(  بىضَري؛ فاىنضّطبثق يف 

 اىضَّري (، ًِّ)ادلّبسّ  ُٚ عيَْػلإخصش( فيَب  ؽدّصيناُ يف )ابه اىضَريب ٍّؤ(، اىشعّبط)ه ّصظو اٙطٌ إًّ ػلْو عيَ

يَ طبثق، عإخصش، ًزتْع ىذه اٗؽبٙد ادلٌعٌ ح يف طيظيخ طند اىزًاّخ ىِ إؽبٙد  حتْو عيَيف )ابه ( إخريح 

ذتّب ىّذه اىضَّبلز،     ّطيظيخ طّند اىزًاّّخ عِّ عزّّق ًظْصّخ اٗؽبىّخ اىّ  ؤ        ًاد عَيذ اىضَبلز ىنب عيَ رثظ ؽيقبد

 ًؽلنِ رٌنيْؼ جىل ثبدلخغظ آرِ 0 

                                      
ىصزط شيزرو، ؤً ىيزؾقري.  اىضَري، ؤً ىصخبٍخ طبؽت اىضَريطف ه ؤطو ًإىل اٙخزظبر ًّلدّ اىضَريؤطجبة اىلدًه إىل  ّزعع اىشرمشِّ (1)

 . 2/45؛ ّنظز اىشرمشِّ
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    (ادلظزرت اىضَري)                  (ادلظزرت + اىْبء اىضَري)                          (ّب ادلظزرت+ اىضَري)                )ّب(                      

 اىزًاّخ                                         إخصش                                           ِّعِ ادلبسّ ادلربّ                           اىشعّبط           اًُاىز 

ّباّو   - ِّاىشعّّبع ، ًراً ؤخّري ًىٌّ   ِّؤً طبؽت اىزًاّّخ إطّي   -ًىٌ إخصش- -هطيظيخ اىزًاّخ ىذه رجدؤ ثزاً ؤًّ

اىّّزاًُ إخّّري رنقغّّع ٍّّع اٗؽبىّّخ إًىل ىيضَّّري )ّّّب( يف )ؤخربّّّب   ؽبىّّخ عيَّّ. فبٗ-اىزًاّّّخ عّّرب طيظّّيخ اىّّزًاح ثْنّّيَب

ّّ ّّزاًُ إًّ عب اٗؽّّبٙد إًىل(، ؤٍّ َّّ اى ّّخ   ي ِّّ ٍظّّزَزح ثبطّّزَزار اىزًاّ ّّخ  -ه في ّّت   -ثٌطّّصو ثغّّو اىزًاّ ، ًىِّّ ؤغي

 ٍّّع يَّّ )إخصّّش( ثغّّو اىزًاّّّخ ًرظّّزَزعًىل اىّّ  ػلّّْو نيَّّريىب ادلظّّزرت اٗؽّّبٙد ؤً ؤمضزىّّب، فجّّدءا ٍِّّ )اّّبه( إ

ًىٌّ ٍّب ّزٌعّت يف رًاّّخ إؽّداس       -ّنٌّة ٍنّبة اٙطٌّ اىظّبىز      اىضَّري علو  إىلد يف اىزًاّخ َؤؽداس اىزًاّخ، إج ّل

 يْو. عْو ثبىضَبلز ىزؾ ُبرْيزاًُ ٍِ رنزار ؤمسو فْزٌعت عيْو اٗى، إج ٙ ؽلنِ -عيَ ىظبُ ثغو اىزًاّخ

يَّ اىّزاًُ   عيّْو اىضَّبلز؛ ّجّدؤ ثبٗؽّبٙد     عزظنْف إؽبٙد اىضَبلز يف ٍنت اىزًاّخ حبظت ٍب حتّْو  قًٌ ثطن 

 مضريح، ىذا طنقًٌ ثزظنْصيب حبظت ؤٌّاعيب0   -مَب اينب-، ًىِ (إخصش) ًّهإّ

ح ادلبنيِ ًىٌ ٍب رقزضّْو اىزًاّّخ؛   زتْع إفلبه ًر د يف طٌر . نيَبلز اىزفع0 ىْض ٍنيب طٌٍ )ربء( اىصبعو؛ جىل ؤ1ُّ

 ثبىصلو ادلبنيِ ىدٙىزو عيَ سٍِ اىزًاّخ اىذُ ٍضَ.  اٗرْبُفبىزاًُ ّزًُ رًاّخ طجق سٍنيب سٍِ ادلزًُ ىو، ىذا رٌعت 

 ًإفلبه اى  ارظو هبب نيَري اىزفع )اىزبء(ى0ِ  

، ّجّيذ،  ًٍّإد، طّزد  ؤفظزد، فقيّذ، فغجنّذ، ًخشّْذ، ستيّذ، فإرّْذ، فقيّذ، عئّذ، فقيّذ،          

 ّظؾذ، فٌاصذ، خصذ، فبّظزفذ.

ؤؽّبه  ، ثدءا ٍِ )طزد( إًىل ؽزَ اىصلو إخري يف اىزًاّخ )اّظّزفذ(،  اىنضٌٍّاالو ٍِ  موّىنب ًيف  اىضَري 

يف آخز طند اىزًاّخ.   ٍذمٌر احملبه عيْو اٙطٌ ؤُّ صلديَ اىظبثق إج عشخض اىزاًُ )إخصش(، ًىِ إؽبٙد  عيَ

يَّ اىّزاًُ )إخصّش(    عيّب ؤؽبىّذ   نيّ، فت ًنيَّبلز ارّزّ  نظّ اىبٙد اىضَّبلز إخّزٍ، مضَّبلز    ًمذىل احلبه ٍع إؽ

 يَ طبثق. عًىِ إؽبٙد 

 ٌ(، ًىِ شلب رقزضْو اىزًاّخ؛ ًاد ًر د يف ادلٌانيع آرْخ0 نيّت0 ًرزَضو يف )ّبء ادلزاىنظ. نيَبلز 4
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  زين ِّ، ؤًعدِّ، ّزيقبِّ، ريقبِّ، مهّذتدّ 

 يف ٌٍنيع ًاؽد ًىٌ يف  عبء إٍري ىو ثقٌىو0  (اىنبف) زظوادلت نظاىًعبء نيَري  

 يَ إخصش. عفبىنبف ىنب ؤؽبىذ  "عشاك اهلل خريا"، 

 0 ًرزَضو يف اىْبء يف ادلٌانيع آرْخ0 . نيَبلز ارز3ّ

 ّصظِ، يل، ّصظِ، ثِ 

 ًاىنبف يف ٌٍنيلا مهب0  

ٌ ع. فّّبًٕىل ؤؽبىّّذ ؤٍّّزاءمٌ، ىّّل  ّّخ ّّْيَّّ إخصّّش ًرلٌَّّ  اىنؾّّ ّّّّيّّْو ّٕعِ، فزضَّّنذ اٗؽبى و ادلقظٌّّ  ّ

 ثبخلغبة. 

ؤٍّري   ؤؽبه عيَيَ شخٌص اىزًاّخ آخزِّ؛ فَنيب ٍب عًىنبك رلٌَعخ ؤخزٍ ٍِ اٗؽبٙد ثبىضَبلز ؤؽبىذ  

 اىجظزح ادللشًه، ًىِ مبٓر0ِ 

 نيَري اىزفع ادلظزرت يف0

 ىو. اذلبء يف؛ إىْو،   ، ؤًعد، ابه، عشه. ًنيَري ارزّازؤ، ذتدّ 

 إٍري ادلقيد، ًىِ مبٓر0ِ  ِّطيَْبُ اذلبؾل ِد ثزلَّ ؤؽبه عيًٍَنيب ٍب  

 ادلظزرت يف0  اىضَري. ًىٌ، ؤّزٌنيَريا اىزفع ادلنصظُٚ؛ 

 بِّ، ابه، رقزؤ، ابه، ؤغزٍ.قيّز

 . و( ً )فإرْزو(ّّّ)فنإّ 0ت ٍزَضيخ ثبذلبء فيِ يف ٌٍنيلا ىِنظاىب نيَبلز ؤٍّ 

 . ّظْؾزو، عنده، ؤخٌه، رؤطو، ىو، ؤخْو، ؤخٌهبء يف0 ، ًىِ اذلًنيَبلز ارزّ

طبثق ٍّذمٌر   إؽبىخ عيًَزتْليب ؤؽبىذ  -مَب جمزّب-د ثِ طيَْبُ ىذه اىضَبلز مَب ّٚؽظ رلٌ  عيَ زلَّ

 (، مَب ىٌ ًانيؼ ٍِ إؽبٙذتب. ّْخ) اخي ّْخًىِ إؽبىخ ّظ اىنضّيف 
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َ  ؛ ٍنّيب ٍّب   اىّنضّ مٌرح يف ٍنت يَ ؤشْبء ؤخزٍ ٍذعؤؽبىذ  اىنضّنيَبلز ؤخزٍ يف  ًرتخّ اّزاءح إٍّري    ؤؽّبه عيّ

 . ًّهاىقزاءح ادليؾٌّخ ىٍٖري إّ ػلْو عيَ( إج ريقنيب)اذلبء( يف اٌىو ) اىضَريادللشًه ىّٔخ ًىٌ 

َ  يف )ثّو(   بىضَّري (؛ فريقبِّ ثو(، يف اٌىو )ؤًعدِّ  ِّ ًذتدّاٌىو ) ؤؽبه عيًَنيَري آخز  اىزيدّّد   ؤؽّبه عيّ

 ريقَ إٍري ادللشًه اىزاًُ ثو. ًاىٌعْد اىذُ 

 ميَخ طبثقخ ًىِ )حلِ(.  ؤؽبه عيَٙ ًعو ىو(، فصِ )ىو( نيَري  ِيف اٌىو )حل اىضَريمذىل 

)اذلبء(، يف اٌىو0 ))ؤُ ّنٌُ ؤخٌّه ؤغّزاه ثِّ(، ًىِّ      اىضَريؤخِ إٍري، ىٌ  ؤؽبه عيٍَب  -اىضَبلز-ًٍنيب 

يف  اىّنضّ ُْٚ رعٌعّب إىل ؤخِّ إٍّري ادلّذمٌر يف ٍنزظّف      ( ًمٚمهّب ػلّ  اهؤغّز (، ًاىضبّْخ يف )ؤخٌهإؽبىزبُ، إًىل يف )

 ، .…"اٌىو0 "ًعنده ؤخٌه 

يَّ عغبّّب   ع( ثّو يف ) اىضَّري ىيضَري مبّذ يف اٌىو0 "ًاد ؤٍز ثو إٍّري"، فقّد ؤؽّبه     اىنضًّاٗؽبىخ إخريح يف 

 ".   يخ طصٌاء، ًغًٚ ًختذ صْبة، ًثدرحثغإٍري، ًىِ، اٌىو0 "فئجا 

ؤغيت اٗؽبٙد، ًؤطيَذ ؤطيبٍب مّجريا يف   -مَب رؤّنب-ًىِ  ،اىنضّاىٌار ح يف  بىضَريىذه زتيخ اٗؽبٙد ث

 . اىنضّ ارّّظب  ًٍِ صٌّ اىنظّّْخٍِ ؽْش اىيصظ ًادللنَ، ًؤطيَذ يف خيق  اىنضّرزاثظ ؤعشاء 

 

 طٌ اٗشبرح0 ا -ة

يف  اىضَّري طٌ اٗشبرح اّد ّلَّو عَّو    ا اىنًٚ إىل ؤُّ طٌ اٗشبرح ً ًره يف رزاثظ ؤعشاءانب عِ ّضؤشزّب يف ؽد 

 .اىنضّميَخ ؤً مًٚ طبثق ؤً ٙؽق يف  ؽبىخ عيَاٗ

إؽّبٙد   ُّإ، ًمّذىل  اىنضّزٍ ايْيخ ّظزا ىظغز ؽغٌ ّاٗشبرح )ىذه( ًىِ مَب  ثبطٌصٚس إؽبٙد  اىنضّيف  

ٌ طجت آخّز رتخّ يف اىنًٚ ؤمضز. ً ًراّو  اىضَري ؛ ُّٕاىضَريثنضري ٍِ إؽبٙد  اٗشبرح رنٌُ ؤاوّ طٌّ اٗشّبرح   ا ؤُّ ؛ ىّ

ُ مل رنِ إشبررو مذىل. ثْنَب ٙ ّزٌعت إؽزَ ً -ب يف ؽدّضنب عنو يف اىصظو اىضبىشًمَب ثْنّ - ّْخّزضَِ اٗشبرح احلظ

 ب. ّْؽظّ احملبه عيْو حنٌُ ٍشبىدر؛ ؤُ ىْض ثبىضزًرح ؤُ ّْخؤُ رنٌُ إؽبىزو ٍجبشزح ؽظّ اىضَرييف 
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يَّ  ع"، فبٗؽبىّخ ىنّب   ِّاٌىو0 "فقيذ ىذا ىبؾل يف ًّهصٚصخ؛ إّ ًِّى،اٗشبرح  ثبطٌ  إىل ٌٍانيع اٗؽبىخ ًّلٌ 

َ د ثِ طيَْبُ، ًىِ  زلَّريإٍ ٌ يف ٍنّبُ طّبثق    احملّبه عيّْو  طّبثق إج جمّز ؤطٌّ اىشّخض      إؽبىخ عيّ برح يف شّ اٗ ٙطّ

 .اىنضّ

مٍٚو ىذا  ؤُّ اىنضّىدح ٍِ اىزاًُ ىيَشبر إىْو، إج ّصيٌ ٍِ ٍشب فيْض رتخّ ّْخاٗشبرح ىنب ؽظ ًٙ ؽلنِ ؤُ ّلدّ 

احلدّش ٍع ّصظو ثلْدا عِّ ادلشّبر إىّْو، ًاٗشّبرح ىنّب عَيّذ        اجو ؤُ ّذىت إىل إٍري، ًّظٌر ىنب طبؽت اىزًاّخ ؤُّ

 (. طٌ اٗشبرح؛ إج ؽلنِ اىقٌه )ىٌ ىبؾلِّاّظيؼ يف ٍنبُ  اىضَري يف اٗؽبىخ، ًاىدىْو ؤُّ اىضَريعَو 

ّّ، ىننّّيّحًفْيّّب إؽلّّبء ّْخًاٗؽبىّّخ اىضبّّّْخ يف اٌىّّو )ىّّذا، ًؤًٍّّإد إىل ؤخّّْو(، ىنّّب رجّّدً اٗشّّبرح ؽظّّّ    ّْخب ؽظّ

 ارّّّظب  ميَخ ٙؽقّخ ًىِّ )ؤخٌّه(، ًرظّيٌ يف      إؽبىخ عيَفبٗشبرح يف ىذا اىقٌه ىِ  -اىنضٍّزيقِ  -ب ضلِ ىيزاًُ، ؤٍّ

إىل  ّْخثٌطّصيب إشّبرح ؽظّّ    -طٌّ اٗشّبرح فقّظ    ا زثبدلشّبر إىّْو، إج ىٌّ جمّ    طٌّ اٗشّبرح   اِ ثزثظ ؽْنَب ّقًٌ ادلزيقّ اىنضّ

 ، ًٕغيق عيْنب ادللنَ ادلزا .  اىنضّرٌٍس  ًفلّ ،ب ٍِ ٍلزفخ ادلشبر إىْودلب دتننّ -ٍشبىد

  ٙ َ  طٌّ اٗشّبرح فصِّ اٌىّو )ىّذا ىّل(، ًىِّ        إٍب اٗؽبىخ اىضبىضّخ   ثغيّخ إٍّري ًىِّ يف اٌىّو )    ّّْخ ؤعغ إؽبىّخ عيّ

 طبثق.  إؽبىخ عيَ، ًغًٚ ًختذ صْبة، ًثدرح(، ًىِ طصٌاء

، -لىّّب جًمَّّب ثْنّّّ -إؽبىّّخ ٍِّّ ىّّذه اٗؽّّبٙد اىّّضٚس رثغّّذ عّّشءا ٍِّّ اىنًّّٚ ثّّأخز   مّّوٍِّّّ ادلٚؽّّظ ؤُ  

يف رثظ ارَو فَْب ثْنيب؛ ٍزح رثغذ ارَيخ اىٚؽقخ ثإخزٍ طبثقخ، ًؤخزٍ رثغّذ اىظّبثقخ ثبىٚؽقّخ، ًىٌّ      ًؤطيَذ

 . ّْبجدً ٍزَبطنب، ًٍزؾدا  ٙىّ اىنضٍّب علو 

 

 

 

 

 
 



 661 الفصل الرابع 

 . اإلبدال: 2
  

 ًطّبلو ِ طّجت اخزْبرّّب ىنيَّخ )اٗثّداه(، ًمل طلّرت ميَّخ )اىجّده( عنٌاّّب ىينٌّ  اىضّبِّ ٍِّ            ثداّخ ضلبًه ؤُ ّجّّْ 

َ     ّاىجده ّ ؛ جىل ؤُّاىنضّيف  رّّظب اٙ ٚ عيّْو،  شرتط يف اىجدّو )اىجده( ؤُ ّنٌُ ادلجده ٍنّو ّصظّو، ؤً عّشءا ٍنّو ؤً ٍشّز

ِ  -مَب ثْنبه )ىبىْداُ ًؽظِ(-ثْنَب اٗثداه  يجّدّو ًظْصّخ   ىنٌُّ  رفقّد   ٙ ّشّرتط جىّل   -ًؤشزّب إىْو يف اىصظو اىضّبّ

 . (1)ادلجده ٍنو جاذتب، ىننو ىْض ثبىضزًرح ؤُ ّنٌُ ىٌ ّصظو

د ثِّ طّيَْبُ   ظّزح( ؤثّده ثّّ)زلَّ   )ؤٍّري اىج  ادلخزبر، إج ّزٍ ؤُّ اىنضًّؽلنِ إّضبػ ىذا اىنٌ  ٍِ اٗثداه مبب ٌٍعٌ  ٍنو يف 

ىب. ًّصيٌ اىرتاثّظ ثّا   رقيّداد عشه ٍِ اٍٗبرح ًآخز  ًّهإّ ؤُّ . إّٙ (، ًمهب ّشرتمبُ يف مٌعلَب ؤٍريِّ ىيجظزحِّاذلبؾل

زرت يف )عّشه( نيَّري ٍظّ    " ، ًجمزّّب يف ؽّدّضنب عِّ اىضَّبلز ؤُّ    ِّثِ طيَْبُ اذلبؾل زلَّد رقيّدعشه ً صٌّيف اٌىو " اٙصنا

(، ًىنّب ّنَِّ  ًر   ِّد ثِّ طّيَْبُ اذلّبؾل   اٍٗبرح زلَّ رقيّدعشه ؤٍري اىجظزح ً صٌّو ابه )ّّّّلٌ  عيَ )ؤٍري اىجظزح(، فنإّ

ادلجّده   ؤُّ و، ًمهّب ٍشّرتمبُ يف اىظّصخ جاذتّب )إٍّري(، إّٙ     زليّ ًؽوّ ًّهاىضبِّ ؤثده ٍِ إّ إج إُّ، اىنضّ ارّّظب يف  اٗثداه

 يبفْاى  ّزؾدس  -اىٚؽقخ، ًارَو اىظبثقخ  اىنضّثا زتو  فإًعد اٗثداه ىنب ٌّعب ٍِ اىرتاثظ اىدٙيلٍّنو غري اىجدّو، 

زعو عِ مٌّّو  ؼل ّْخز  يف ًؽدرو اىدٙىخٌٍؽدا، ٙ  ّٚممبغٌَ  زتيو اىظبثقخ ًاىٚؽقخ  اىنضّىْظجؼ  -ًّهعِ إٍري إّ

 ب.ّظّ

إثداٙ ّلٌ  عيَ )ؤٍّري اىجظّزح(،    صلدّظنصيب حبظت ادلجده ٍنو؛ إج  ؽلنِ ؤُ اىنضّإخزٍ يف  اٗثداهًٌٍانيع  

ؤّضّب ثّده ٍِّ     ًّه"، فّبّٕ ًّهِ )ؤٍري اىجظزح(. ًاٌىّو "ٍّب ريقّبِّ ثّو إّ    ٍده ثفصِ اٌىو "ريقنيب ٍِ ادللشًه"، فبدللشًه ىنب 

ٙ     اٌىو )ؤٍري اىجظزح(. ًؽلنِ ؤُ ّلدّ ِ جىّل إٍّري، ًىٌّ اٌّه عيَّ ىظّبُ       ٍّ  )ؤٍزاءمٌ( يف اٌىّو "ريؾنٌُّ ؤٍّزاءمٌ" إثّدا

 ْؾخ. نظبىو مبُ ادلقظٌ  ثّّّإٍري ًاظد ثو ّصظو، ّٕ

                                      
ادلجده اد ٙ ّنٌُ ادلجده ٍنو، فصِ ادلضبه اىذُ جمزّبه يف  ُّإّنظز0 اىصظو اىضبِّ ٍِ ىذه اىزطبىخ )        (؛ ًانيؼ ٍِ ٍضبه ىبىْداُ ًؽظِ  (1)

 إخزٍ ؽب ح.  فبًٕىل ٍضيٌٍخ عدا، يف ؽا ؤُّ إًىل، ىْظذ ىِ اىصإص اىصإص إخزٍ ِ ىنب ؤُّاىصظو اىضبِّ، ّزجّْ
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ًؤطيٌ يف رثظ اىنًّٚ   اٙطٌفيذه صٚصخ ٌٍانيع ًر  فْيب إثداه ٍِ )ؤٍري اىجظزح(، ًادلجده ٍنو ؤغنَ عِ رنزار  

اىظبثق ؤٍّري   اٙطٌ( رشري إىل ًّهادللشًه ، إِّ ٍلنَ اٗؽبىخ ًاٗشبرح؛ فقٌىو )ؤٍزاءمٌ ، ٍيف ٍضٌَّو  َيوثجلضو، دلب ػل

 .يف علو اىنًٚ ٍزَبطنب ؤطيٌاىجظزح، ًىٌ ٍب 

ٌ " إثّداه ٍِّ   ِّ؛ فقٌىّو "ىّذا ىّبؾل   زقيّّد ( إٍّري ادل ِّثِ طيَْبُ اذلبؾل زلَّدًٍِ اٗثداه ٍب ّلٌ  عيَ )   اٙطّ

، ًمّذىل  ًّهَ إًّّلٌّ  عيَّ ادلظَّّ    موّعشء ٍِ " فّ"رؤطو" ثده رؤطو، ًمذىل اٌىو "ًعنده ؤخٌه ًاىغيَبُ عيَ ًّهإّ

، -ِّثِّ طّيَْبُ اذلّبؾل    زلَّّد -إٍري( يف "ؤطيؼ اهلل إٍري"، ًاٌىو0 "ًاّد ؤٍّز ثّو إٍّري"، فّبٍٕري ثّده ٍنّو         و)يف اٌى

ٙ  ًمذىل يف خغبثو ىٍٖري ثقٌىو "ؤّزٌ ؤىو ثْذ اىنجٌّح ًٍلّدُ اىزطّبىخ ًاىصظّبؽخ"، ؽلنِّ ؤُ رلّدّ       ٕ  إثّدا ّٕ عِّ ا و ّّّّ ٍّري 

 خ. ٍادلقظٌ  ثبخلغبة، ًىٌ ٍنزظت إىل ىذه إرً

اىجّده ىٌّ ؤؽّد اىزٌاثّع،      ، ًّليٌّ ؤُّ ِّاٗثداه اد ّجدً سلزيصب عِّ اىجّده يف اىنؾٌّ اىلزثّ     جتدر اٗشبرح ىنب إىل ؤُّ 

َّب يف اىظّصخ ًاىلغّف    ًإٍضيخ ادللغبح عيْو يف مزت اىنؾٌ ٙ رجلده عِ ٍزجٌعو )ادلجده ٍنو(، فنٚمهب يف زتيخ ًاؽدح م

ّٙ        ُ مبٌّا ّصزّإًاىزإمْد ً إٍضيّخ ٙ رشّري ثشّنييب     ؤُّ اٌُ ثا اىجده ًثباِ اىزٌاثّع ٍِّ مٌّّو زتيّخ ؤخّزٍ غّري ادلجّده ٍنّو، إ

ٌ  ُّإاخلبرعِ إىل ىذا اىقٌّه، ثّو    ً      ا آخّزِّ ّّزًُ ؤُّ  ّّضلّ اىلَّو فْيَّب ًاؽّد. ىّذا      ُّإاىجّده ًادلجّده ٍنّو زتيّخ ًاؽّدح 

عزاهبٌ ىيقزآُ اىنزٌّ عندٍب غلدًُ ثدٙ ؤً طّصخ اثزلّدا   إإىل اىزقدّز يف حتيْييٌ ىينظٌص مبٕشلبر ًيف  ُ ًّيغإىٌ صلد

ٍّب   اىظبىز. ًّجّدً ؤُّ  اٙطٌيَ عػلْو ثدًره  اىضَري عِ ٍزجٌعْيَب، ؤً غلليٌُ اىزبثع ىضَري ادلزجٌ  إازة، ًاىٌااع ؤُّ

 ُّٙ ّنٌُّ ربثلّب، ًىّذا اىّزؤ      إّٙ ً ِّاىزّبثع ؤُ ّزجّع ادلزجٌّ  يف احلنٌّ إعزاثّ     ٍِّ   ، إج ٙثّدّ ِّشغو اىنؾبح ىٌ احلنٌ اٗعزاث

 ّلشسه رلزّصيٌ ىيجده ٍِ مٌّو اىزبثع ادلقظٌ  ثبحلنٌ. 

ّصّب اّد ختّبىف يف ثلّض ٍنّيب )اىجّده( يف اىنؾٌّ        آظلبجط اٗثداه اى  حتدصنب عنيب  ُّإِ ًّْ ٍِ اٌه ؤُ ّجب رقدّشلّ بؤر ّ 

ٙ ؼليٌّ ٍِّ ىّذا     ِّاىلزثّ  اىّنضّ  ِ ؤُّّْ، ًؤر ّب ؤّضب ؤُ ّجّ اىنضّيف  رّّظب اٙ ّّخٍو ؤطؾبة ّظزيب رغبثق ٍب ادّ، إٙ ؤِّّّاىلزث

إىل  ّّْخ دلّب ػلَيّو ٍِّ إؽبىّخ  ٙى     اىّنضّ  ارّّّظب  ّظّيٌ ؤّضّب يف    ِّ)اىجده( يف اىنؾٌّ اىلزثّ   ، مَب ؤُّرّّظب اٙ ًطبلواىنٌ  ٍِ 

 .رّّظب اٙ ًطبلوؤّضب ٍِ  ادلجده ٍنو ًّلدّ
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 يف اىنض0 اٗثداه ٌانيعدل يف ؤ ّبه عدًًٙ                 

 ادلجده ٍنو جدهاى ادلجده ٍنو جدهاى

 ادللشًه

 إًَّّهُ

 ؤٍزاءمٌ

 ؤٍري اىجظزحِ

 ؤٍري اىجظزحِ

 ؤٍري اىجظزحِ

 

 

 

 ؤٍري اىجظزحِ

 ىذا ىبؾلِّ

 رؤطو

 إٍري

 اىنجٌحِ ثْذِ ؤىوُ ؤّزٌْ

  د ثِ طيَْبُزلََّ

  طيَْبُ د ثِزلََّ

  د ثِ طيَْبُزلََّ

  د ثِ طيَْبُزلََّ

  د ثِ طيَْبُزلََّ

 

  

 ذف :ــ. احل3
 

ٌ عيَّ ؤٌّّا ؛ ٍنّو     اىّنضّ ٍِ زلذًف، ًاحملذًف يف  اىنضّٙ ؼليٌ  ثنٌعّْو اىظّبىز ًادلضَّز، ًٍنّو ارَيّخ       اٙطّ

مٌعلّب   ؛اىّنضّ عيْيّب ٍِّ    هًّزتيّخ ىّذه احملّذًفبد ّظّزد     ،، ًٍنو ٍضبف ًٍضبف إىّْو -زًر اجملبر ًار -َيخارًشجو 

ٍّذمٌر يف   ىٌبج ؽلنِّ ىيقّبرا ؤُ ؽلّٖ اىصزاغّبد اىّ  ّرتميّب احلّذف شلّّ        إ، ؤً رلّزف ٍِّ طّْب  اىظّز .     اىنضٍّذمٌرح يف 

 ًجىل مبيئو ريل اىصزاغبد.  ،اىنضّ ارّّظب ، ًثذا ّنٌُ فْو اٙعزَب  عيَ اىقبرا يف خيق اىنضّ

 ، إج مل ّّذمز ؤُّ "اهلل ًٍٚلنزّو ّظّيٌُ عيَّ اىّنيب( ثّبىزفع      عيَ ادلنّرب )إُّ فَِ ؽذف ارَيخ ٍب عبء يف اٌىو "ازؤ  

ؽلنِ ىيقبرا غّري اىلّبرف ثيؾِّ     صٌّ، ًٍِ ؤًّّٙؤً حلِ، إج اعزَد يف ٍلزفخ جىل عيَ اىقبرا اىلبرف   ىذه اىقزاءح خبعئخ

ب اىقزاءح جاذتب ثقٌىو "ىٌ حلِّ ٙ ًعّو   ج جمز جىل ًاطصإ؛ اىنضّيف  ًقدّنبُ آخز ٍزٍِ ٍىذه اىقزاءح ٍِ ٍوء فزاغ احلذف 

اىقّبرا عيَّ احملّذًف ٍِّ إًىل،      ىو"، فظصخ اىيؾِّ رنغجّق عيَّ اىقّزاءرا ٍّع اخّزٚف ابرلْيَّب، فَّْنِ ؤُ ّظّزدّه         

إج ٙ ّّزٍ اىقّبرا   …( ثّبىزفع ًىٌّ حلِّ ٙ ًعّو ىّو فظّزد      )… ًّهدّز مٍٚو إّرقٍو ىيضبّْخ، فْنٌُ ثبىٌطف اىذُ ادّ
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ازاءح إٍري مبّذ ٍيؾٌّخ، فنبُ عيْو )اىقبرا(  ُّإًّظؾو ًرنجْيو ىو إُ مل ّلزف  ًّهاىزاًُ إىل إٍري إٍّلنَ يف جىبة 

اىقبرا مل ّلزَد يف ٍوء  ؤُّ صلد. ًىنب اىنضٍِّ ادلنبُ آخز اىذُ جمزد فْو ٍِ  -إُ مل ّنِ ّلزفيب-ادلليٌٍخ  ؤُ ّظزَدّ

 ؤٌّّا  ب اعزَّد يف جىّل عيَّ ادلليٌٍّخ اىٚؽقّخ، ًىٌّ خّٚف ٕمضّز         ؛ ًإظلّّ اىّنضّ فزاغ احلذف ٍِ ٍليٌٍخ جمّزد طّبثقب يف   

 احلذف، اى  غبىجب ٍب رإرِ فْيب ادلليٌٍخ طبثقخ عيَ اىصزاغ اىذُ ّرتمو احلذف. 

يّب"؛ ًاحملّذًف ىنّب    ب احلذف يف شجو ارَيخ )اربر ًاجملزًر(، ٍنو ٍب عبء يف اٌىو "فظزد إىْو ّبطؾب ًٍنجّؤٍّ 

اعزَّب ا عيَّ    ،نٌعلّب اّد جمّزد ٍِّ اجّو     ىيب ىو(، ًاد اطزغنَ عِّ إعّب ح جمزىّب    يب"؛ ًرقدّز اىنًٚ )ًٍنجّجّيف اٌىو "ٍن

 ٍوء اىصزاغ اىذُ رزمو.  صٌّإ راك اىقبرا ىيَؾذًف، ًٍِ 

نّب( ، ًىنّب مّبُ    ّْؤً عي ًِّّظْؾزو ًاعجخ" ، ًاىزقّدّز؛ )ّظّْؾزو ًاعجّخ عيّ     ًٍِّنو ؤّضب يف اٌىو "ىذا ىبؾل 

ً   اٙعزَب  ه فّزاغ احملّذًف ثبٙعزَّب     ؤٍيّ  صٌّّ ٍِّ  عيَ ٍلزفخ اىقبرا ًعيَو ثبحملذًف، ًعيَو ؤّضب مبب ّقزضّْو اىنًّٚ، 

 عيَ ىذا اٙازضبء. 

"؛ ًّهًٍِ ؽذف شجو ارَيخ )اربر ًاجملزًر( ؤّضب؛ ٍب عبء يف اٌىو "ًخشْذ ؤُ ّزيقبِّ مبضو ٍب ريقّبِّ ثّو إّ   

 ِّ عيَ احملّذًف ٍِّ اىنًّٚ اىظّبثق "فزيّدّ      ٍِ اىزيدّد ًاىٌعْد(، ًىنب ّظزدهّ ًّهإًّرقدّز اىنًٚ )مبضو ٍب ريقبِّ ثو 

ًؤًعدِّ"، إج ّيغإ اىقبرا ىنب يف ٍّوء فّزاغ احلّذف ثّبىزعٌ  إىل اىنًّٚ اىظّبثق دللزفّخ احملّذًف ىزنزَّو عنّده  ٙىّخ            

 اىنًٚ ًٍلنبه.  

عّشه   صٌّّ ع، فؾذف اٙطٌ اىظبىز عّبء يف اٌىّو "  ًاحلذف يف اٙطٌ ثنٌعْو اىظبىز ًادلضَز فقد عبء يف ٌٍاني 

ً   صٌّ"، ًاحلذف ىنب يف امسا مهب )إٍري( ً )اٍٗبرح(، ًرقدّز اىقٌه )ِّثِ طيَْبُ اذلبؾل زلَّد رقيّدً  رقيّّد عّشه إٍّري 

، ًآخز ّلزَد فْو ضّاىن ؤًّّهٍذمٌر يف  ًّه، فبّٕاىنضّعيْو ٍِ  ب ّظزدهّاٍٗبرح(، ًىٌ ؤّضب شلّ ِّثِ طيَْبُ اذلبؾل زلَّد

 .اىنضّ( يف ٌٍنيليب ىذا ٍِ رقيّدمبب رقزضْو ميَخ ) اىنضّعيَ ٍلزفخ ابرا 
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 إج إُّاىظبىز يف اٌىّو "ريقنّيب ٍِّ ادللّشًه"، ًاىزقّدّز )ريقنّيب ٍِّ إٍّري ادللّشًه(،           ىٚطًٌمذىل ىنبك ؽذف  

ثئٍنّبُ اىقّبرا    احلذف عّبء ىٚثزلّب  عِّ اىزنّزار، ًإُّ     ىنب ؤُّ اىنضّ، ًّدرك ابرا ًّهادللشًه فْيب إشبرح إىل إٍري إّ

 .اىنضّ ؤًّّهادلذمٌر يف  ثبٙطٌؤُ ؽلٖ فزاغ احلذف 

ت اىنّبف، ًرقّدّز اىنًّٚ    اىنظّ ب نيَري نفقد عبء يف اٌىو "عئذ ىنظْؾخ"، ًاحملذًف ى اىضَريب ؽذف ٍّؤ 

ل يف اٌىّو "فقّد ّجّيذ ًّظّؾذ"، ًاىزقّدّز      ، ًمّذى -ب  رط عيْو يف خغبة ادليٌك ًإٍّزاء طْغخ ارَع شلّ-)عئزنٌ( 

 ثبٗنيبفخ.  فْيَب )ّجيزنب ًّظؾزنب(. ًٌٍنيليَب عزّ

 ًرا يف ثنّّبء اىٌؽّّدح  اىّّنضّىقّّبرا  ؤُّ صلّّد، إج اىّّنضّؤطّّيٌ يف ثنّّبء ًؽّّدح   اىّّنضّاحلّّذف يف  ٍِّّ اىٌانيّّؼ ؤُّ 

ىذه اىصزاغّبد   ءإىل ٍو ، فزبرح ّلَدىنضّاإطبص اىذُ ّلزَد عيْو يف ٍوء اىصزاغبد اى  رزميب ؽذف  ، إج ّلدّاىنظّّْخ

ٌ اىنضّثبٙعزَب  عيَ ٍب ٍذمٌر ٍنيب يف ٌٍانيع ؤخزٍ ٍِ  ًؤطّبىْت اىنًّٚ    ّّّخ ، ًربرح ؤخزٍ ثبٙعزَب  عيَ ٍلزفزّو اىيغ

ِ ّصظو ثبىجؾش عِ احلذف ًاحملذًف، ٙ غليد فْيب ادلزيقّ -ّْخعقي- ّْخجىن ّْخٍوء اىصزاغبد ىذه عَي ّْخيف ىغزو، ًعَي

ٌ       ىِ اى  دتنّ ىينضّ ّْخاىٌؽدح اىدٙى إج إُّ رّزثظ ثّا    ّّّخ ِ اىقبرا ٍِ ٍلزفّخ ريّل احملّذًفبد مبّب ّصرتنيّو ٍِّ عٚاّبد ٍلن

ّلزَّد عيَّ اىظٌّاىز     بّْشّني  بثٌطصو ٍصيٌٍّ  رّّظب . ًىٌ ٍب اد ؤخذه ثلض اىجبؽضا عيَ ٍصيًٌ اٙىينضّّخ ارَو ادلنٌّ

 . (1)ىينضّ ّْخؤً عيَ اىقبعدح اىدٙى ىينضّاىجنَ اىلَْقخ . ًٙ ّلزَد مضريا عيَ ىينضّ ّْخاىظغؾ

مَّبه ادلليٌٍّبد احملذًفّخ ًٍّوء فزاغّبد      اعِّ عزّّق    اىّنضّ  ارّّّظب  و ّلَّو عيَّ   ّّّخٚطخ اىقٌه يف احلذف ؤّ 

ِ     اىنضّّصظو، مإُ رنٌُ ريل ادلليٌٍخ ٍذمٌرح يف  اىنضّب عِ عزّق ٍّإاحلذف،   يف ٍنبُ طّبثق ؤً ٙؽّق ىيؾّذف، ؤً عّ

ًىبرّبُ   -ب جىّل يف اىصظّو اىضبىّش   ًمَّب ثْنّّ   -ّّْخ عيَّبء اىلزث  اٙصّنا ًاد ؤشبر إىل  - اىنضّىقبرا  ّّخعزّق اىنصبءح اىيغٌ

 ٍرتاثغخ. ّْخًؽدح  ٙى اىنضّاىغزّقزبُ جتلُٚ ٍِ 

 

 

                                      
 ٍِ ىذه اىزطبىخ.  ًّهٍب عبء يف اىصظو إّ رّّظب ّنظز يف ّقد ٍصيًٌ اٙ (1)
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 عدًه احلذف

 ٌّعو احملذًف ٍنبُ احلذف

 ثبىزفعِ (... )عيَ ادلنربِ ازؤَ

 يبًّبطؾبً ًٍنجّ

 ًاعجخٌ ْؾزوُىبؾلِّ ًّظ

 إًَّّهُ ٍب ريقبِّ ثوِ ّزيقبِّ مبضوِ ؤُْ

 

 هَشِعُ

 رقيَّدَ

 يب ٍِ ادللشًهِريقنَ

 ىنظْؾخٍ عئذُ

 ًّظؾذَ ّجيذَ

 ٙ ًعو ىو ًىٌ حلٌِ

 ىو يبًّبطؾبً ًٍنجّ

 ّظْؾزو ًاعجخ عيِّ ؤً عيّْنب

 ٍِ اىزيدّدِ إًَّّهُ ٍب ريقبِّ ثوِ مبضوِ

 ًاىٌعْدِ

 ؤٍري اىجظزحِ

  اٍٗبرح

 (ؤٍري اىجظزحِ) إٍري

 ىنظْؾخٍ لعئزُ

 بب ًّظؾزنَّجيزنَ

 

 ؽذف ارَيخ

 ؽذف شجو زتيخ

 ؽذف شجو زتيخ

 ؽذف شجو زتيخ

 

 ؽذف اٙطٌ

 ؽذف  اٙطٌ

 ؽذف  اٙطٌ

 (اىنبف)ضَري ؽذف اى

 )ّب(ضَري ؽذف اى

 

 ف: ـطـالع -4
ًزتيّو.   اىّنضّ ثغخ ثا ميَّبد  إخزٍ اىلغف، ًرزَضو ىذه اىٌطْيخ حبزًف اىلغف اىزا رّّظب اٙ ًطبلوٍِ  

مَّّب ّّّزٍ -ًؤمضزىّّب شٌّّْعب؛ فبرَّّو ادلزمجّّخ  رّّّّظب اٙ ًطّّبلو اىلغّّف ٍِّّ ؤىٌّّّ ِّاىنظّّّاىجّّبؽضٌُ يف عيٌّّ اىيغّّخ  ًّلّّدّ

ًرلٌَعّّخ ٍِّّ اىلجّّبراد إخّّزٍ رلزَّّد عيَّّ اىلجّّبرح إًىل، ًاىّّزاثظ ثّّا ىّّذه   ّْخعجّّبرح ؤطبطّّ رزنٌُّّ ٍِّّ -مزطّّزبه

 ب ٍزظقب جا  ٙىخ ٌٍؽدح.ب غللو ٍنيب ّظّق اىزَبطل ثْنيب شلّ. اى  حتقّ(1)اىلجبراد ىٌ ؤ ًاد اىلغف

                                      

.1/494ّنظز0 اىصقِ) .طجؾِ اثزاىٌْ(؛  (1)  
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ادلخزبر فيِ مضريح؛ ٍنّيب ٍّب رثّظ ثّا زتيّزا فليّْزا، ؤً زتيّزا ؤمسّْزا، ؤً رثّظ           اىنضّاىلغف يف  ؽبٙد بؤٍّ 

ِ ثّا  ، ؤً اىلنض. ًٍِ اىلغف ٍب رثظ ثا ؤمسا، ًٍِ اىلغف ٍب رثّظ  ّْخثإخزٍ ؤمس ّْخزتيخ فلي  مّوّ ؛ اىّنضّ ٍِّ   عّشؤّ

ً     ِ رلٌَعخ ٍِ ارَو ؤً اىلجبراد. طنؾبًه ىنّب ؤُ ّجّّْ  عشء ٍنيَب ّزضَّ  ِ ٌٍانيّع اىلغّف ًؽزًفّو، ًٌّّ  ادللغٌّف 

 و.الًرزاثظ ؤعش اىنضّ ارّّظب ٍِ ؤٌّا  اىلغف يف  موّادللغٌف عيْو، ً ًر 

اهلل ًٍٚلنزّو ّظّيٌُ عيَّ اىّنيب(      ؛ اٌىو "مبُ ؤٍري اىجظزح ازؤ عيَّ ادلنّرب )إُّ  ّْخفَب عبء ٍِ عغف ارَو اىصلي 

عيَّ ٍّب اجيّيب زتيّخ )اّزؤ      …( ، فؾزف اىلغّف اىصّبء ىنّب عغّف زتيّخ )فظّزد إىّْو       …"ثبىزفع فظزد إىْو ّبطؾب

اىقّزاءح   سؽد إُّإج اىرترْت؛  -اىصبء ىنب، فضٚ عِ رثظ ارَيزا ًعغف اىضبّْخ عيَ إًىل  ًؤفب دثبىزفع(، …..

ازاءح إٍري ادليؾٌّّخ مبّّذ طّججب يف     إج إُّ؛ خِ جىبة اىزاًُ إىْو، ًمذىل ؤفب د اىظججٍْىٌ ؤطجق  -مَب ّجا اىزاًُ-

 جىبة اىزاًُ إىْو ٍنجيب ًّبطؾب.  

ٍ ؤًعدِّ"، ًمَّب ّّز    ِّ ً، عغصذ عيْيب ارَيخ اىٚؽقخ "فزيدّ…""فظزد إىْو ٍنجيب ارَيخ اىضبّْخ ؤُّ َبم 

ُ  ًمَّب ثّْ  -ارَيزبُ ادللغٌفزبُ، اد زتع ثْنيَب ؽزف اىلغف )اىٌّاً( ًىٌّ مَّب ّليٌّ      ؤُّ دلغيّق ارَّع ًٙ    -نّو اىنؾٌٌّّ

، ثبىصّبء اىّ    …"ظ ثبرَيخ اىظبثقخ "فظزد إىْوثّصْد ٍلنَ غري ارَع خٚف )اىصبء(، فنبُ رلٌَ  اىزيدّد ًاىٌعْد ر

جىبثو إىل إٍري اجو ؤُ ّزيقبه إٍري ثبىزيدّد ًاىٌعّْد، ًمّذىل مّبُ ىّذا      ج إُّإٍلنَ اىرترْت،  -مَب جمزّب آّصب-ؤفب د 

 يف ادلٌنيلا اىيذِّ ًر رب فْيَب.   ّْخاىذىبة طججب يف ذتدّد إٍري ًًعْده ىيزاًُ. فإفب د اىصبء اىرترْت ًاىظجج

ٚ  دّذتّ َو ؽزف اىلغف اىٌاً عيَ رثظ ارَيّزا ) عًؤّضب   ؽقّخ؛ ًىِّ اٌىّو "ًاّبه      ِّ ًؤًعّدِّ( ثبرَيّخ اى

نٌُ ؤٍّزاءمٌ"، فغَلّذ اىٌّاً اىقٌّه إخّري ىٍّٖري ٍّع ٍّب ابىّو ٍِّ ذتدّّد ًًعّْد ىيّزاًُ، ًاخزشذلّب اىّزاًُ ثقٌىّو                 ريؾّ

 رقيّّد " ّّْخ "، فبرَيّخ اىصلي ِّثِ طيَْبُ اذلّبؾل  زلَّد رقيّد؛ اٌىو "عشه ًّْخؤًعدِّ(، ًٍِ عغف ارَو اىصلي  ِّ ًدّذت)

اىصبعو يف ارَيخ ّلٌ  عيَ )ؤٍري اىجظّزح(، ًؽّزف     " عغصذ عيَ اٌىو )عشه( ًؤشزّب إىل ؤُِّّذلبؾلثِ طيَْبُ ا زلَّد

ّّذُ ؤ ّ  ٌّّاً(، اى ّّدرقًؽّّدس  ،ؽّّدس اىلّّشه -ٍ إىل رثّّظ احلّّدصا اىلغّّف ثْنّّيَب ىٌّّ )اى ، ثزثغّّو ىيغَيّّزا -ٍّّبرحاٗ يّ

خ اىلّشه ؤطّجق يف اىرترّْت    صّ ب ؽ ً ؤمضز ٍِ )اىٌّاً( ُّٕ يف ىذا ادلقب اىصليْزا، ًاىٌاً ىنب عبءد ثدٙ ٍِ )اىصبء( اى  رظؼّ
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اىضبِّ؛ فليْو رنٌُ اىصبء ؤطيؼ يف اىلغّف ٍِّ اىٌّاً.     رقيّدىٌ طجت يف  ًّهعشه إّ ىٍ٘برح، ًإُّ زقيّدٍِ ؽب صخ اى اىشٍينّ

ىّشٍِ اىزًاّّخ    جق يف اىرترْت اىّشٍينّ طؤاحلب صزا ًالزب يف سٍِ ىٌ  ىيزًاّخ ُّٕ ثبىرترْت اىشٍينّ ّْباىزاًُ مل ّنِ ٍلن ًّجدً ؤُّ

 ًسٍِ ادلزًُ ىو. 

ِ …"اىلغف يف اٌىو "عجنذ ًخشْذ ؤُ ّزيقبِّ ؛ًٍنو ؤّضب  عيَّ  …" ، فلغصذ زتيخ "خشْذ ؤُ ّزيقّبّ

هبَب اىزاًُ ًمهب ارّ  ٍِّ اىّذىبة     زتيخ )عجنذ(، ًاحلزف اىلبعف ثْنيَب ىٌ اىٌاً، اىذُ زتع ؽبىزا ٍِ اىشلٌر ٍزّ

ثّبىزاًُ يف حلظّخ رصنّريه ثبىّذىبة      )ادللشًه(، ًىذا اىشلٌر ٍزّ ًّهًخشْزو ؤُ ّيقَ ٍنو ٍب ريقبه ٍِ إٍري إّ إىل إٍري،

د  ًرىّب يف رثّظ   ثّا ؽّبى  اىشّلٌر ريّل، فظّيؾذ اىٌّاً ىنّب. ًؤّ         خ فبر  سٍّينّ رتّإىل إٍري اردّد ًّظؾو، ًىْض 

 ادللنَ يف ارَيزا.

ستيذ عيَّ ّصظِّ" فغَيّخ "ستيّذ عيَّ ّصظِّ"        صٌّب، ٍب عبء يف عغف اٌىو "ؤّض ّْخًٍِ عغف ارَو اىصلي 

، فقٌىّو  ِ اىّشٍينّ خّ اىرترّْت ٍّع اىرتا   د( اىّذُ ّصّْ  صٌّّ عغصذ عيَّ زتيّخ "خشّْذ ؤُ ّزيقّبِّ"، ًؽّزف اىلغّف ىنّب )       

لغّف ثّزثظ     فْيّب ثبىّذىبة إىل إٍّري اردّّد، ًىنّب ابٍّذ ؤ اح اى      ح ٍِّ اىّشٍِ رّز ّ   "ستيذ عيَ ّصظِ"، عبء ثلد ٍدّ

 ثا ؽدصْيَب.  ارَيزا ٍع اىزجبعد اىشٍينّ

اىرترّْت ثّٚ رّزاؿ يف     ؤفّب  ًزتيخ "ستيذ عيَ ّصظِ" عغصذ عيْيب زتيخ "فإرْزو"، حبزف اىلغف اىصبء اىّذُ   

عٌّيّخ، ًىّذا ّصيٌّ ؤّضّب ٍِّ       ّّْخ ح سٍناىشٍِ، فبىشٍِ ىنب ًاؽد، إج ىْض ثا ستيو ّصظو عيَّ اىّذىبة ًاٌىّو )ؤرْزّو( ٍّدّ     

  ثّٚ ٍييّخ ثّا سٍِّ ادللغٌّف      دللنَّ اىلغّف؛ ؤُ ٍلنَّ اىرترّْت اىّشٍينّ      إنيّبيفّ ب  اىنًٚ ًٍّب حتَيّو اىصّبء ٍِّ ٍلنَّ      طْ

 ًادللغٌف عيْو. 

، اٌىو "ابه0 او، فقيذ0 ىذا"، ًؽزف اىلغف ىنب )اىصبء( ًعبء طججب ىقٌىو )او(، ّْخًٍِ عغف ارَو اىصلي 

اىٌاً، عيَ ارَيخ اىظبثقخ "ًايذ0 ىذا"، ًمذىل اٌىّو "فنّيض ؤخٌّه    ًاٌىو "ًؤًٍإد إىل ؤخْو" عغف حبزف اىلغف 

، ثبىصّبء، ًزتّع ثّا ارَيّزا ثّبىلغف ثّبحلزف       -.."ؤًٍّإد زتيّخ "  -بَ  اىغيَبُ" ارَيزبُ عغصزّب عيَّ ٍّب اجيّي    ًرصزّ

برّبُ ارَيزّبُ   عِّ رليّض إٍّري. ًى    اّٙظّزاف يف  اٙصّنا طّججب ىّّ"ؤًٍإد"، ًاىٌّاً ؤشّزمذ      ب)اىٌاً(، فبرَيزّبُ مبّزّ  
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، إج عغصّّذ ارَيّّخ إخّّريح عيَّّ …"  اىغيَّّبُ" رثغيَّّب اىلغّّف ثبرَيّّخ اىٚؽقّّخ، اٌىّّو "فقيّّذ)علّّض ؤخٌّّه ًرصّّزّ

 …" . ارَيزا، ًمبّذ ّزْغخ ىزصزايٌ عِ اجمليض اىذُ مبُ طججب يف اٌىو )فقيذ0 ؤطيؼ اهلل إٍري

به0 عّّشاك اهلل خّّريا"، ًعغّّف زتيّّخ ًٍِّ عغّّف ارَّّو ؤّضّّب، عغّّف زتيّخ "فقّّد ّجّّيذ"، عيَّّ زتيّّخ "فقّ    

"ًّظؾذ" عيَ زتيخ )ّجيذ(، ًمذىل عغف زتيخ "فبّظزف ٍشّنٌرا" عيَّ زتيّخ "ّجّيذ". ًؤّضّب زتيّخ "مهّزين        

عغصذ عيَ زتيخ "مهزين …" ّصظِ" عغصذ عيَ زتيخ "فٌاصذ" حبزف اىلغف اىٌاً، ًؤّضب زتيخ "خصذ ؤُ ّنٌُ

ثو إٍّري"، ًاىلغّف ىنّب ثبىصّبء، ًٍِّ      ؤٍز زجغب". عغصذ عيَ اٌىو "ّصظِ" ثبىٌاً ؤّضب، ًمذىل زتيخ "فبّظزفذ ٍغ

 ثلغصو ثا آخز زتيزا فليْزا.  اىنضّ، ًخزٌ اىنضّزتيزا فليْزا يف  ؤًّّهؽزف اىلغف )اىصبء( عغف  ادلٚؽظ ىنب ؤُّ

ّّؤ  ّّخعيَّّ ارَّّو اىصلي ّّّْخاٙمسب عغّّف ارَّّو ٍّ ّّخ؛ ًارَّّو اىصليّْ و ّّّّّاٌىّّو "فنإّ ؛ عغّّفّّّْخاٙمسعيَّّ ارَّّو  ّْ

عيَّ  …" ثِ طيَْبُ" حبّزف اىلغّف )اىصّبء( ، ًعغّف اٌىّو "فّئجا ىٌّ يف غزفّخ         زلَّد رقيّدعيَ اٌىو "…." ريقنيب

، ًمّذىل عغّف زتيّخ    …"زينعيَ زتيّخ "فٌاصّذ ًمهّّ   …" "فئجا ثغيخ طصٌاء ً عغف زتيخ زتيخ "فإرْزو"، ًمذىل

ِ   "ؤٍز ثو إٍري" عيَ زتيخ "ًابلو ّقٌه". ًؤّضب عغف زت …" عيَّ زتيّخ "رقّزؤ    ّّْخ ًىِّ زتيّخ ؤمس  …" يّخ "ًىٌّ حلّ

 …". عيَ زتيخ "ًىٌ حلِ…" ، ًمذىل عغف زتيخ "فقبه عشاك اهللّْخًىِ زتيخ فلي

ِّ           ّّْخ اٙمسًٍِّ عغّف ارَّو      " حبّّزف ٍّب عّبء ٍِّ عغّّف زتيّخ "ّظّْؾزو ًاعجّخ" عيَّ زتيّخ "ىّذا ىّبؾل

ىٌّّ يف غزفّّخ"، ًعغّّف "ابلّّو ّقٌّّه" عيَّّ "فّّئجا ثغيّّخ   اىلغّّف اىٌّّاً، ًمّّذىل زتيّّخ "ًعنّّده ؤخٌّّه" عيَّّ زتيّّخ "فّّئجا 

 ….".  طصٌاء

       ّّ ّّا "ؤىّّو ثْ ّّيب"، ًاىلغّّف ث ّّو ًٍنج ّّو "ّبطّّؾب ى ّّا إمسّّبء يف اٌى ّّع اىلغّّف ث ٌّّح ًٍلّّدُ اىزطّّبىخ   ذًًا اىنج

 ًاىصظبؽخ"، ًاىلغف ثا "ثغيخ طصٌاء ًغًٚ ًختذ صْبة، ًثدرح".

)ادللّشًه(،   ًّهو إًىل ٍّع إٍّري إّ  زاظّّ  عندٍب رثظ ًّهّٕفقد عبء يف ٌٍنيلا؛ ا اىنضّب اىلغف ثا ؤعشاء ؤٍّ 

ً  صٌّّ ( ثقٌىو "صٌّحبزف اىلغف ) -ؤُ اظزو ٍع إٍري اردّد-خ اىزبىْخ ثبىقظّ ًاىضّبِّ يف رثغّو ارّشء    ….". رقيّّد عّشه 

( صٌّّ ) ًّهزاثظ إّ، فّبى …"إٍري ًعبء اىزثظ ىنب ثبىصبء يف اٌىو "فيَّب طّزد   ّْخاىضبىش ٍِ اىقظخ ًىٌ ؽظٌىو عيَ عغ
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 ىيزًاّخ ثإزتليب ًىيدٙىّخ عيَّ ؤُّ   خ إًىل، ًعبءد ٍع اىرترْت اىشٍينّخ اىضبّْخ مبغٌَ  زتو اىقظّرثغذ رلٌَ  زتو اىقظّ

 بىب إُّٙ اخزيصذ يف ٍظَّّ إاىزًاّخ ً ّْخشخظ ُّإ، ً-ًىٌ اىزنجْو عيَ حلِ اىقزاءح-اىقظزبُ رشرتمبُ يف ٌٍنيٌ  ًاؽد 

 نبُ اىزًاّخ ًاؽد ؤّضب.  ٍ مٌعلب رزَضو يف شخض اىظيغخ، مَب ؤُّب رشرتك يف ؤعلّ

ب طّزد"، فقّد رثّظ ارّشء إخّري ثّبرشء       اىذُ ّجزدا ثقٌىو "فيَّّ  ب ارشء اىضبىش ًاىذُ اررجظ جبشلِ اىزًاّخؤٍّ 

ٍِّ   ًّهرجغّذ ثّبرشء إّ  و ؽلضو اىنزْغخ اى  ؽظو عيْيب ٍِ جىبثو إىل إٍري اردّد ًّظؾو ًرنجْيو، ًؤّضّب ار ّّّاىضبِّ ّٕ

 ًٍب ؽظو عيْو ٍِ ىجخ ٍِ اىضبِّ.  -اىزيدّد ًاىٌعْد- ًّهاىزًاّخ ثبدلقبرّخ ثا ٍب ؽظو عيْو ٍِ إّ

ب رثغذ فقظ، ًإظلّ اىنضّؽزًف اىلغف ىنب مل رلَو عيَ رثظ ارَو ؤً اىنيَبد ادلٌعٌ ح يف  ِ ؤُّضلبًه ؤُ ّجّْ 

ٌ ًاّد   ّْبؽلضو ًؽدح ٍرتاثغخ  ٙى اىنضّثبىلغف علو ٍِ  اىنضًّاىنيَبد يف ٍع ثلضيب، فرتاثظ ارَو  اىنضّؤعشاء   ؤطّي

. إج وّبرّ ب ثّا ٍنٌّ ارّّظباؤًعد  بشلّ ًميَبرو ٍزَبطنخ اىنضّ ًعلو ٍِ زتو ،اىرتاثظ ىذه ّْخاىلغف ؤطيبٍب مجريا يف عَي

 و ًٙ حتظو ٍنو فبلدح.ٙ ٍلنَ فْنب يقبرا ٍصنّى اىجد اىنضّىٌٙ ًعٌ  ؽزًف اىلغف ثا زتو ًميَبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدًه اىلغف
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 ٌّ   اىلغف ؽزف اىلغف ادللغٌف عيْو ادللغٌف

 بًؾَّبطِ إىْوِ فظزدُ

 ًِّعدَؤَ  ِّ ًفزيدَّ

 مٌنٌُ ؤٍزاءَريؾّ ًابهَ

 ًرقيَّدَ

 ّزيقبِّ ؤُْ ًخشْذُ

 ِعيَ ّصظِ صٌَّ ستيذُ

 فإرْزوُ

 0 ىذافقيذُ

 إىل ؤخْوِ ًؤًٍإدُ

 اىغيَبُُ  ًَرصزَّ ؤخٌهُ فنيضَ

 اىغيَبُُ  ًَرصزَّ

 ّجيذَ فقدْ

 ًّظؾذَ

 ٍشنٌراً فبّظزفْ

 ِمهزين ّصظِ

 ٍغزجغبً فبّظزفذُ

 …يبريقنَ وَُّّّفنإّ

 فئجا ىٌ يف غزفخ

 …طصٌاء ً فئجا ثغيخٌ

 عيَ ادلنربِ ازؤَ اىجظزحِ ؤٍريُ مبَُ

 بًؾَّبطِ إىْوِ طزدُ

 ًِّعدَؤَ  ِّ ًذتدَّ

 هَشِعُ

 عجنذُ

 ّزيقبِّ ؤُْ خشْذُ

 ِعيَ ّصظِ ستيذُ

 0 اوْابهَ

 0 ىذافقيذُ

 إىل ؤخْوِ ؤًٍإدُ

 ؤخٌهُ علضَ

 خرياً اهللُ عشاكَ

 ّجيذَ

 ذًَّظؾ ّجيذَ

 ًاصذُ

 إٍريُ ثوِؤٍزَ 

 ثِ طيَْبُ رقيَّدَ زلََّدُ

 فإرْزوُ

 …زينًمهّ فٌاصذُ

 اىصبء

 اىصبء

 اىٌاً

 اىٌاً

 اىٌاً

 صٌّ

 ءاىصب

 اىصبء

 اىٌاً

 اىصبء

 اىٌاً

 اىصبء

 اىٌاً

 اىصبء

 اىٌاً

 اىصبء

 اىصبء

 اىصبء

 اىصبء

  ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِ

 ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِ

         ارَوِ عغفِ

            ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِِ 

 ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِ 

  ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِ

 ارَوِ عغفِ

  ارَوِ عغفِ 

 ارَوِ عغفِ

 ارَوِ عغفِ

 ارَوِ عغفِ
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 ثو إٍريُ ؤٍزًَاد 

 ًىٌ حلٌِ

 ًاعجخٌ ّظْؾزوُ

 ؤخٌهُ هًُعندَ

 ابلو ّقٌهُ

 ًٍنجيبً

 ًٍلدُ اىزطبىخ ًاىصظبؽخ

 ذ صْبة، ًثدرحًغًٚ ًخت

 اظخ إٍري إًه

 

 اظخ إٍري اىضبِّ

 ابلو ّقٌهُ

 …رقزؤُ

 ىذا ىبؾلِّ

 فئجا ىٌ يف غزفخ

 …طصٌاء ً فئجا ثغيخٌ

 ؾبً ىوّبطِ

 اىنجٌح ذىو ثْؤَ

 ثغيخ طصٌاء

 اظخ إٍري اىضبِّ

 

 عغبّب إٍري اىضبِّ

 اىٌاً

 اىٌاً

 اىٌاً

 اىٌاً

 اىٌاً

 اىٌاً

 اىٌاً

 اىٌاً

 صٌّ

 

 صٌّ

 

 عغف ارَوِ

 ارَوِ عغف

 عغف ارَوِ

 عغف ارَوِ

 عغف ارَوِ

 طٌعغف اٙ

 طٌعغف اٙ

 طٌ عغف اٙ

عغف ثا عشؤِّ ٍِ 

 اىنض  

عشؤِّ ٍِ عغف ثا 

 اىنض  
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اا . اال5
 
 املعجم ـتـ

 
 : ي

َّب اىزنّزار؛   ؤًّّذلٌعا؛ ّّ عيَّ   اىّنضّ ّظّنصو اىجّبؽضٌُ يف عيٌّ ىغّخ      ّْخارّّّظبا ثٌطصو ًطّْيخ   ِّادللغَ رّّظب اٙ 

 ِّخ رنٌُّ عيَّ رؤص احلقّو ادللغَّ    ىصظيّب، ؤً مبزا فيّب ؤً شّجو ٍزا فيّب ؤً ثنيَّخ عبٍّّ       ثئعّب ح ًّقظد ثّو رنّزار ٍصّز ح    

رح ربثلّخ دلّب   جاذتب. ًٙ ّشرتط يف اىزنزار ؤُ رنٌُ اىنيَخ ادلنزّ ّْخٌُ حتزيب رلٌَعخ ٍِ اىنيَبد ذلب اىدٙىخ ادللغَضًرن

ؤً يف آخّزه،   اىّنضّ رح يف ٍنزظّف  ، فقّد رّإرِ اىنيَّخ ادلنّزّ    -ِّمَب ىٌ احلبه ٍع اىزنزار يف اىزإمْد يف اىنؾٌ اىلزثّ -اجييب 

رح ٍّب  عِ عزّق ىذا اىزنزار. اد ٙ رغبثق اىنيَخ ادلنزّ رّّظب  ًرٌعد ٌّعب ٍِ اًٙىلَخ إاىني إؽبىخ عيًَحتَو ٍليب 

ٙ  عيحتْو   ّّْخ  ٙىّخ عشل ٍِّ  رح نو اىنيَّخ ادلنّزّ  مبّب رزضَّّ   اىّنضّ يف  رّّّظب  ْو اىنيَخ إًىل، ىنِ رنزارىب ؼليق ٌّعّب ٍِّ ا

 ادلخزبر.   ىينضّنو يف ازاءرنب ، ًمَب طنجّْىينضّ ّْخنيّرزرجظ ٍع اىدٙىخ اى

ًط ٍِ اىنيَّبد، إج رّزرجظ ىّذه اىنيَّبد     س ُّاىذُ ّنٌُ مبغٌَعخ ٍِ اىلٚابد اى  حتنٌ ؤ (1)ًآخز اىزضبً 

جبّشء، ؤً ؤُ غلَليَّب    موّ، ؤً نوّث موّفَْب ثْنيب ثبىلٚاخ اىنبٍنخ ثْنيب؛ مإُ رنٌُ عٚاخ رقبثو ؤً عٚاخ رضب ، ؤً عٚاخ 

 ًاؽد.  ؽقو  ٙيلّ

 ، ًّزؾدس عنيب حبظت ؤٌّاعيب.ِّادللغَ رّّظب ٍظبىز اٙ ِادلخزبر ؤُ ّجّْ ىينضّيف ازاءرنب  طنؾبًه

 اىزنزار0  -ؤ

                                      
غلب  إفْو، ًّلرتفبُ ؤّضب ؤُ ٍِ اىظلٌثخ  ارّّظباّْبٍٚ ثٌطصيب عب اىنضّ اخو  ّْخّلرتف ىبىْداُ ًؽظِ ثظلٌثخ رظنْف اىلٚابد ادللغَ (1)

 ٍصز اد اىيغخ.  ً اْق ىنوّ ًّعب جىل ػلزبط إىل  راطخ شبٍيخ ًًطف  ٙيلّ ُّٕ اىنضّعٚابد اىزضبً  اخو 

 See: Halliday and Hassan, Cohesion in English; P.P. 442.  

 . 492-425(؛ َّدزل، اخلغبثِ )ادللغَِّ رّّظب ًّنظز يف ّقد اٙ 
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)ؤخربّّب، ؤخربّّب( ًر د ٍّزرا يف طّند اىزًاّّخ،       ِّيف ؤمضز ٍِ ٌٍنيع؛ فَِ اىزنزار اىيصظ اىنضًّر  اىزنزار يف  

ب اىضبّّّْخ فقّّد ؤؽبىّّذ إىل ، ؤٍّّّ(اىشعّّّبطفّّبًٕىل ؤؽبىّّذ إىل )ِ إؽبىّّخ إخّّزٍ؛ عٍّّنّّيَب حتّّْو إؽبىّّخ ختزيّّف  مّّوّ ؤُّ إّٙ

 َب عَيزب عيَ رثظ طيظيخ اىظند ثزنزارمهب.(، إٙ ؤعلّادلربّ )

ًمذىل رنزار ميَخ )ابه( يف طند اىزًاّخ ًيف ادلنت، فقد ًر د يف ٌٍانيع مضريح ًطٌر سلزيصخ ٍضو )ايّذ، اّو،    

َ   ح، فَنّيب ٍّب   ٍزلّدّ  -اىّنضّ مَب ىٌّ ًانيّؼ ٍِّ    - ٙذتبًإؽبًإؽبٙذتب سلزيصخ ؤّضب،  ،ابلو، اىقٌه( اىّزًاح يف   ؤؽّبه عيّ

شخظْبد اىزًاّخ؛ ًىٌّ )اىّزاًُ ًإخصّش(، ًؤٍّري اىجظّزح       ؤؽبه عيَ، إخصش(، ًٍنيب ٍب ادلربّ ، اىشعّبطاىظند )

نزار يف ميَّخ )اىقٌّه( ىّذه    رٍِ ٍع مضزح ٍب ًر   ؤُّ ثِ طيَْبُ(. إّٙ زلَّد ِؤخ ً،ِّثِ طيَْبُ اذلبؾل زلَّد ًادللشًه،

اىّّزاًُ )إخصّّش(، مَّّب يف )اّّبه( اىّّ  يف اىظّّند، ً  حتّّْو عيَّّرغّّبثق اٗؽبىّّخ يف ثلّّض ٍنّّيب؛ مّّبى   ٍِّّؽّّبٙد  صلّد 

)فقيذ، فقيذ، او، فقيذ، فقيذ(، ىذه طزخ ٌٍانيع ًر  فْيب رنزار اىنيَخ ٍع رغبثق اٗؽبىخ، ًىنبك رغبثق آخّز يف  

ؤّضّب ٍنّيب ٍّب ّشّرتك يف     ً .مهّب؛ )اّبه، فقّبه(    (ِّثِّ طّيَْبُ اذلّبؾل    زلَّّد خ فْيَّب إىل ) اٗؽبىخ يف ٌٍنيّلا، ًاٗؽبىّ  

 ًىِ؛ )ابلو ّقٌه، ابلو ّقٌه(.  ِّؤخِ إٍري اذلبؾل ؽبىخ عيَاٗ

ٍنيَب عبء يف ٌٍنيع ؼلزيف عِ ٌٍنيّع   موًٍِّ اىزنزار ؤّضب اٌىو )ازؤ( ً )رقزؤ(، ًؤّضب )ثبىزفع( ً )ثبىزفع(، ً 

عّبءا يف ٍنزظّف اىزًاّّخ، ًاٗؽبىّخ      آخزاُاىزًاّخ، ً )رقزؤ( ً )ثبىزفع(  ؤًّّهعبءا يف  ُزؤ( ً )ثبىزفع( إًٙآخز؛ فّ)ا

 ىِ ازاءح آّخ اىنزؽلخ )اىقزاءح ادليؾٌّخ(، ًإُ مبّذ ىذه اىقزاءح ٍِ شخظا سلزيصا. ؛ًيف اىزنزار ىنب ًاؽدح

 . ًّهإٍري إّ ػلْو عيٍَنيَب  مّٚ إج إُّشرتمبُ يف اٗؽبىخ؛ ًٍِ اىزنزار اٌىو )عشه( ً )ٍلشًه( ًمهب ؤّضب ّ 

اىزًاّّخ، ً   ؤًّّهًٍِ اىزنّزار اٌىّو )ّزيقّبِّ( ً )ريقّبِّ( ٍّع اخّزٚف اٗؽبىّخ فْيَّب، ًمّذىل ٍنّو )طّزد( يف             

)ؤخٌّه، ؤخّْو،    ًاؽّد، ًمّذىل رنّزار ميَّخ     احملبه عيّْو ر ٍزرا ً)طزد( يف آخز اىزًاّخ، ًاٌىو )ؤطيؼ اهلل إٍري( مزّ

ؤخٌّّه، ؤخٌّّه(. ًؤّضّّب اىزنّّزار يف )اّّف( ً )ًاّّف( ، ً )ؤٍّّز( ً )ؤٍّّري( ، ً)ّبطّّؾب( ً )ّظّّؾذ(، ً )ّظّّْؾخ(،      

 نٌُ ً )حلِ(، ًثا )اّظزف(، )فبّظزفذ(، ً)ٍنجيب(، ً )ّجيذ(، ًثا ريؾّ
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 (ؤرْزوّ)نَّ اىّذىبة، فّ   فقٌىو )طزد إىّْو( ً )فإرْزّو( ًمٚمهّب ػلَُّٚ ٍل     ؛ب ٍب عبء ٍِ اىزنزار يف ادلزا فؤٍّ

زاُ عِّ اىشّلٌر   فنيزب اىنيَّزا رلجّّ  -ؤّضب  ُإىْو. ًؤّضب يف اٌىو )خشْذ( ً )خصذ( فيَب ٍرتا فب (طزدّ)ٍزا ف ى

ادلخٌف ٍنّو ًاؽّد، فبخلشّْخ مبّّذ ٍِّ ؤُ ّزيقّبه إٍّري اردّّد ثبىزيدّّد           ٍع ؤُّ ،جارو ًإُ مبّزب ختزيصبُ فَْب ًنيلزب ىو

ثلّد ؤُ   دب عّبء اجو ؤُ ّذىت إىْو. ًاىضبّْخ )خصذ( مبّذ ؤّضب ٍِ إٍري اىضبِّ ىننّيّ  ًّهٍري إًّاىٌعْد ٍضيَب ريقبه إ

إٍري اىضّبِّ ؤُ   ٍِ؛ إج رٌاع ًّهنو يف ازاءح آّخ ًّظؾو ىو، ًٍظدر اخلٌف ىنب ّزغبثق ٍع ٍظدر اخلشْخ إّجيو عيَ حل

اىضبّّْخ اطّزغبعذ ؤُ رلّْد اىقّبرا إىل      ؤُّ اىجلّد ثّا اىنيَّزا إّٙ   ىٌعدّب  اىنضّّلباجو عيَ ّظؾو ًرنجْيو. ًىٌ ّظزّب يف 

ثْنيَب، ًإُ مبُ اد ؤًنيؼ طجت خٌفو ثبىنًٚ اىٚؽق ذلب، ًىٌ ؤُ ّنٌُّ إٍّري اّد ؤغّزٍ ؤخّبه مبلباجّخ        رزثظإًىل ً

 اىزاًُ.

ّّو )مهّّّزين ّصظِّّّ(؛     ّّو )عجنّّّذ(، ًاٌىّ ّّزا ف؛ اٌىّ ّّجو ادلّ ّّزار ثشّ ِّّ اىزنّ ّّخ إج إًٍُّّ  رقّّّرتة يف ارادلصّّّز   ٙىّ

ب طّزؤًه إىّْو   اٌىو )مهزين ّصظِ(، ّقظد ثو ٍب اعرتاه ٍِ ايق ًخٌف شلّ إج إُّده ارش  ًاخلٌف، ًىّ اشلٌر رظصبُمٌعلَب

ز يف اىّذىبة إىل إٍّري اىضّبِّ ىنظّؾو، ًىنّب      ؽبىو ثلد ؤُ اطزٌاصو ؤخٌ إٍري، ًىذا اىشلٌر شجْو مبب اّزبثو عندٍب فنّ

 ٌٍنيليَب يف طْب  اىنًٚ ّشري إىل ٍلنَ اىزشبثو ىذا.  را، ًىلوٌٍّنيع اىزشبثو ثا ادلصز 

شّّجو ث ًثّّبدلزا ف، ؤ ًرنّّزار ادلصّّز اد؛ طٌّّاء ؤمّّبُ ىّّذا اىزنّّزار ثئعّّب ح اىيصظّّخ، ؤ  ً ؤٍُّّّب رقّّدّ مّّوّٙؽظنّّب يف 

ٍنّيَب، إج ٙ   مّوّ بىّخ  رح ٍع اخزٚف إؽ، ًيف خيق ٌّ  ٍِ اٗؽبىخ ثا اىنيَخ ًاىنيَخ ادلنزّاىنضّادلزا ف، ؤطيٌ يف رزاثظ 

، ًؤطّيَذ  اىّنضّ  ارّّّظب  ب عَيذ عيَ ، إٙ ؤعلّ-شزّب إىل جىلؤًمَب  - بّْإؽبى بيف مضري ٍِ اىنيَبد ادلنزرح رغبثق صلد

 ّْخإخّزٍ يف إغلّب  اخلبطّّ    رّّظب اٙ ًطبلو رعخ ٍِ اىزَبطل ازثذ ثا ؤعشالو ادلزجبعدح، ًؤطيَذ ٍع  اىنضّيف ٍنؼ 

فقبٍذ ثزثظ ىذه إعّشاء   -اىظند، اىقظخ إًىل، اىقظخ اىضبّْخ -بخزٚف ؤعشالو ث ّْخًؽدح  ٙى نضّاىىْنٌُ  اىنظّّْخ

 ٍع ثلضيب، مَب ابٍذ ثزثظ ميَبد ًزتو ارشء اىٌاؽد ٍنيب. 

 0اىزضبًّ -ة
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فَْب ّّإرِ  ٍِ اىنيَبد. ً بًعٚابرو اى  حتنٌ ؤسًاع ِّادللغَ رّّظب ثٌطصو عشءا ٍِ اٙ ب ٍب ّلنْو اىزضبًّثْنّ 

ثا اىنيَبد اٌىو "ّبطؾب ًٍنجّيب" ً "ّظّؾذ ًّجّيذ"،     ؛ فَِ اىزضبًّ اىنضّيف  ًؤٌّا  عٚابرو طنٌنيؼ ٌٍانيع اىزضبًّ

ْؾخ عبءد ٍِّ ؤعّو رظّؾْؼ جىّل اخلغّإ،      اىنظاىزنجْو عبء ٗظيبر خغإ اىقزاءح، ً إج إًُّاىلٚاخ ثْنيَب عٚاخ رقبثو، 

 إىل جتبًس اخلغإ يف اىقزاءح. ّْخشًط ٍِ اىنيَبد، ىزقبثييب ثبىقٌح اىداعٍِ ىنب عبء ٍنشإ اىزقبثو ثا ىذا اى

ؤًعّدِّ"، ًاىلٚاّخ ىنّب ؤّضّب عٚاّخ رقبثّو، فبدلصز رّبُ ٍزٚسٍزّبُ ثبىصلّو            ِّ ًؤّضب اٌىّو "ذتّدّ   ًٍِ اىزضبًّ 

 عند رنزارىب، ًٍِ ىنب ّإرِ رضبًًّثبىقٌح ٍلب، فبىزيدّد ّإرِ ّٗشاه عقٌثخ ٍب، ًاىٌعْد ّٗشاه ريل اىلقٌثخ يف سٍِ ٍب، ؤً 

 . ا ادلصز راىبر

ؤّضب ٍب عبء يف اٌىو "عجنّذ ًخشّْذ"، ًاٌىّو "مهّزين ّصظِّ ًخصّذ"، فّبدلصز اد يف         اىنضّيف  ًٍِ اىزضبًّ 

ٍّب  خشْخ ؤُ ّنبه اىلقبة عيَّ     ًاخلٌف، ًٍب ّزجليَب ٍِ غٌٍِّ ٍلبِّ اٗؽظبص ثبىرت ّ اىقٌىا رقبثيزب ثبىقٌح فَْب ػلَيِّ

 ارّّّظب  ؤطّيَب يف   اىّنضّ رقبثييَب ًإُ مبّب يف ٍنّبّا ٍزجبعّدِّ ٍِّ     فلو. فبىقٌىا رزثغيَب عٚاخ رقبثو، ًٍِ اىٌانيؼ ؤُّ

 ٍِ اىزَبطل ثا زتيو ادلزجبعدح. ٌّ  ، ًإغلب اىنضّ

 راىّب  ؛ ًرٌّار  قيّّد زه فلو اى؛ فصلو اىلشه ّضب ّ"، ًاىلٚاخ ثْنيَب ىنب اىزضب ّرقيّدؤّضب اٌىو "عشه ً ًٍِ اىزضبًّ 

خ إًىل ٍّع إٍّري   مبب رإخز، فّ)عشه( ؤجّذ ثبّزيبء اىقظّّ  اىنضًّ ٍِ ؤطيٌ يف رثظ ٍب رقدّ اىنضّ يف ىذا ادلنبُ ٍِ ااىنيَز

فضّٚ عِّ مٌّّو     -ثّا ادلصّز را    خ اىزبىْخ )اظزو ٍع إٍري اىضبِّ(، ًىنب خيق اىزضبًّ( فزؾذ ؤثٌاة اىقظّرقيّد، ً )ًّهإّ

 ّّْخ اىزاثظ ثّا عشلِّ اىزًاّّخ، ًىٌّ رّزاثظ ؤطّيٌ يف ثنّبء اىٌؽّدح اىدٙى         ُّادللنٌ رّّظب ٌّعب ٍِ اٙ -ّْخىصظ ّْخخ ٍلغَعٚا

 . ىينضّ

ؤّضّب ًمَّب ىٌّ ًانيّؼ ٍِّ       ؤّضب اٌىو "فإرْزو"، ًاٌىو "فبّظّزفذ"، ًاىلٚاّخ ثْنّيَب عٚاّخ رضّب ّ      ًٍِ اىزضبًّ 

، إج ثّدؤد  ()اظزو ٍع إٍري اردّد اىنضّيَذ يف رثظ ؤعشاء اىقظٌ إخري ٍِ ىنب ؤط ّّخٍلنَ اىقٌىا، ًاىلٚاخ اىزضب 

ثّا اىقٌّىا علّو     فبّظّزفذ" ًىّذا اىزضّبًّ   "ثقٌىو "فإرْزو"، ًاّزيذ ثقٌىو  -ُ عبس ىنب اىزلجريإ -رؽيزو ٍع إٍري اردّد

خ ًآخزىّّب، فضّّٚ عِّّ رثغيَّّب اىقظّّّ ؤًّّه ِّ ىيخّّزًط ٍنّّيب، فزثغّّب ثّّابخ، ًاىضّّىيّّدخٌه إىل اىقظّّّ ًّهٍنّّيَب مبىجّّبثا؛ إّ
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د جملْئو ًٍب ّزظ عِّ ىّذا اجملِّء ٍِّ ؤؽّداس      ّْب، ثٌطصيب رداع-مبب دتضييب ٍِ ٍصز اد ًزتو -ىٖؽداس اىٌاالخ ثْنيَب

 ًؽٌاراد، ًٍب ّبىو ٍِ عبلشح ؽزَ اّظزافو.

إًىل مبّّذ طّججب ىيضبّّْخ،     إج إُّ"، ًاىلٚاّخ ثْنّيَب عٚاّخ رقبثّو،     ضفنّي ….ؤًٍّإد ؤّضب اٌىو " ِ اىزضبًًٍّ 

، فبًٕىل رلين احلزمخ، ًاىضبّّْخ  ًاىضبّْخ ّزْغخ ىًٖىل. ًؤّضب ثا اٌىْو )فظزد( ً )فٌاصذ( ًاىلٚاخ ثْنيَب عٚاخ رضب ّ

اّخ  عٚ "ببُ، ثإعلّبً ؽظّق اىشِء يف آُ ٍلب، ؤً مَب ّغيق عيْيب اىدمزٌر دتّرلين اٍزنب  حتقّ رلين اىظنٌُ، ًعٚاخ اىزضب ّ

إج ّزٌعت ًعٌ  ادلصّز را يف   ؛ّْخ، ًىِ عيَ عنض اىلٚاخ اىزقبثي(1)ق ؤؽدمهب اٍزنع آخز"ثا ٍصيٌٍا إجا حتقّ ّّخعنب 

 ؤؽدامهب ؤُ رقًٌ ٍقبً إخزٍ.  ّْخىيَصز اد، مٌُ ؤؽدامهب طججب ًإخزٍ ّزْغخ، ؤً طٚؽ ِّاىززبثل اخلظّ

ٙ    ُّإب ٍِّ عٚابرّو،   ًٍب ثْنّّ  اىنضّيف  رؤّنب يف ٍب اطزخزعنبه ٍِ رضبًّ  ّظّيٌ يف   ِّادللغَّ  رّّّظب  ىّذا اىنٌّ  ٍِّ ا

 ٍزَبطنخ. اىنضّجتلو ؤعشاء  ّْخارّّظباخ ٍِ اٌح ٍّضبزمبب ؽلنؾو رٌار  اىنيَبد ادل اىنضّرزاثظ 

 عدًه اٙرظب  ادللغَِ

 عٚازو ٌّعو اٙرظب  ادللغَِ عٚازو ٌّعو اٙرظب  ادللغَِ

 ّبّب، ؤخربَؤخربَ

، ابلو، ، اوْيذُاابه،

 اىقٌه

 رقزؤ ،ازؤ 

 ٍلشًه،  هَشِعُ

 ريقبِّ  ،ّزيقبِّ

 طزدُ، طزدُ

 ؤطيؼَ ،إٍريَ اهللُ ؤطيؼَ

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 حلِ، نٌُ ريؾّ

 فبّظزفذُ، اّظزفَ

 فإرْزوُ ، إىْوِ طزدُ

 خصذُ، خشْذُ

ِ زين ّصظِمهّ،  عجنذُ

 ؤًعدِّ،   ِّذتدَّ

 خشْذُ،  عجنذُ

 خصذُ،  ِ زين ّصظِمهّ

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 رضبً

 رضبً

 رضبً

 ىصظِ

 ىصظِ

 ٍزا ف

 ٍزا ف

 شجو ٍزا ف

 رقبثو

 رقبثو

 رقبثو

                                      
 .42ً؛4222؛4بً( ؛ اىجْبُ يف رًالع اىقزآُ؛ عبمل اىنزت؛ اىقبىزح؛ طبُ ) .دتّؽظّ (1)
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 إٍريَ اهللُ

 ؤخٌه، ؤخْو، ؤخٌه، ؤخٌه

 ًاف،  اف

 ؤٍري،    ؤٍز

 ّظْؾخٌ،ظؾذَ،ّؾبًّبطِ

 ّجيذ،  ٍنجيبً

 

 رنزار

 ررنزا

 رنزار

 رنزار

 رنزار

 

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 ىصظِ

 

 ضَفني….ؤًٍإدُ

 رقيَّدَ،  هَشِعُ

 فبّظزفذُ،  فإرْزوُ

 فٌاصذُ، فظزدُ

 رضبً

 رضبً

 رضبً

 رضبً

 رقبثو

 رضب 

 رضب 

 رضب 

 

ؤخّزٍ ٍِّ    ّزؾّدس عِّ ًطّْيخ    -مَّب رؤّنّب   ّّْخ ىصظ ّْخًىِ شني - رّّظب اٙ ًطبلوًاجو ؤُ طلزٌ ؽدّضنب عِ  

(، اىّنضّ َّْخ  ضَ ث)ؤً ٍب ّظَّّ  اىنضّ، ًّقظد هبب ىنب ٌٍنيٌ  ّّخ، ثو ىِ ًطْيخ ٍلنٌّْخىْظذ ٍِ اىٌطبلو اىيصظ رّّظب اٙ

 بىنضّيف ثنْخ مربٍ ٍزَضيّخ ثّ   ىينضّّخ ، ًغلَع رلٌَ  اىجنَ اىظغزٍ ادلنٌّاىنضّاىذُ ّزثظ ؤعشاء  ُّاىذُ ؽلضو اىزاثظ ادللنٌ

خ اىضبّّْخ، اررجغّذ   خ إًىل، إىل ثنّْخ اىقظّّ  ٌ  اىجنَ اىظغزٍ، ثدءا ٍِ ثنْخ اىظند، إىل ثنْخ اىقظّرلَ إج إٌٍُّؽد.  نوّم

اىذُ اخرتّّبه؛ ًىٌّ اىقّزاءح ادليؾٌّّخ ىّّٔخ اىنزؽلّخ، إج ؽلضّو احملٌّر          اىنضًّاؽد ىٌ ادلٌنيٌ  اىذُ ابً عيْو  ُّثزاثظ ٍلنٌ

 مبغٌَ  ثنْبرو اىظغزٍ.  اىنضّاىذُ  ارد عيْو رًاّخ 

فيٌ اربٍع  صٌّ، ًٍِ اىنضّ؛ ىنٌّو ٍظدر رلٌَ  اىدٙٙد ادلزنبصزح يف ّْخاىدٙى اىنضّمَب ؤطيٌ ؤّضب يف ثنبء ًؽدح  

 ًرشري إىل ٌٍنيٌعو.  اىنضّذلذه اىدٙٙد، ثبىدٙىخ اى  دتضو ٍلنَ 

، ًاىجبعّش ًراء  -ب ىّو ًىٌ ٍب اشّزّب إىّْو يف ؤمضّز ٍِّ ٌٍنيّع ٍِّ حتيْينّ        -ّْخؽلضو ًؽدح  ٙى -مَب رؤّنب- اىنضّ 

ًطّْيخ ٍنّيب  ًر يف إغلّب      نوّ؛ فياىنضّاى  ؽبًىنب ثْبعلب ًإثزاسىب يف  ّْخرّّظباىٌ رلٌَ  اىٌطبلو اٙ ّْخىذه اىٌؽدح اىدٙى

ب، ًزتيو، ًىذه اىٌطبلو ىِ اى  عليذ ٍِ ىذه ادلصز اد ًارَو ؤُ رنٌُّ ّظّّ   اىنضّثا ٍصز اد  رّّظب اىزَبطل ًاٙ

 يَ ثلض. عو ثلضو ٍرتاثغب ػلْ
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 ةــــــــاخلامت
أٍ  اهبحلذ  ًَ ذكس ًا ًس بو اهبحذ ًَ ًساحلن ًبضلم ًلا حٌالونا ؛هْلو  اولد حلاًم        ًنا ُسٍ البدّيف خخاى ًا قدّ 

، ًخجاًشاً حدًد اجلٌوت ادلفسدة، ًربشاً اهضالقلاث  نصّس. ًىٌ اجلاُب اهرُ حناًم اهاادلضا ى جاُبا ًَ اهدزض اهوغٌُّّودّ

 اهٌاحد.  نصّهاهيت حسبط رلاًْع اجلٌن يف ا

(، حسالا  ت، أال ًىلٌ ًفيلٌى لاال  ًج يف ىرا احلون ًَ اهدزاسلاث اهوغٌّ ل  ًَ ادلفاىْي اهيت قدّ ض اهبحذ دلفيٌىحضسّ 

ًخٌاسلللت لْلن بض لليا ؛  بضلم ًحغللدً يف ًضناىلا كاجلٌوللت     نصّاهللرُ لضلن ًللَ اجلٌلن ادللٌُللت هول    ذهل  ادلفيللٌى اهلدال ّ  

 اهٌاحدة. 

يف اهلباد  -، ًبْلاٍ ًضنلَ ىلرَّ ادلحل وح      حسالا  ًًفيلٌى اال  نصّولب  ًلَ ًفيلٌى اهل    حذ أٍ ّبدءاً حاًم اهب 

، يف زلاًهلت جيللاد اهالٌاث ادلخوازبلت بل  ادلفيلٌى ادلضاالس ًادلفيلٌى         ًادلضنَ االا الحِّ غٌُّواه  ادلضنَ-اهضسبِّ اهوغٌُّ

 ذلاح  ادلفسدح .  اهبارِّ

-، ًًلا قدًلو اهضوٌلاء اهضلس      نصًّدًز ًسلالوو يف حلسابط اهل    حسالا  الًحاًم اهبحذ أٍ لد حوازباً بل  ًفيلٌى ا   

؛  اهلسًابط بل  اهللالى، ًدًز اادًاث اهساب لت بل  أجساللو يف زبلط         هتيا؛شلاز يف  -اهنحٌٌٍّ ًنيي عولَ ًجلو اخلحلٌ    

 ادلضنَ ا الً عَ زبط ادلبنَ.  

-اً دلا حتٌّو ًَ ًضنَ حلاى ّهىوليا هبولٌل ذهل . ًىلٌ      ُحّ اجلٌوت اهضسبْت عند اهنحاة ميلَ أٍ حضدُّ ٍ أًجد اهبحذ  

 شسط اهنحٌّ  يف اجلٌوت.  -كٌا زأّنا

حلدٍ  ؛ىا ت حلسبط أجلصاء اهللالى، ًلَ ادلٌللَ علد       بٌالفيا عالقلت ًضنٌّ ل    اجيسلناد هضالقلت   ٍ أكٌا ًجد اهبحذ  

 ّبنَ عوْيا ًال ّاخغنَ عنيا.  اهلالى ت حلٌَ يف أٍ ، اأمهْت ىره اهضالقت ادلضنٌّ نصّيف اه حساا ًسالن اال

، دللا لٌّلاٍ ًلَ اهضالقلاث اهساب لت بل        حساا اهبحذ ًٌضٌعِ لاحلام ًاهشسط ًاجلصاء( ًَ ًسالن اال كٌا عدّ 

 أُ ب  احلام ًااحب احلام، ًب  مجوت اهشسط، ًمجوت اجلصاء. -جصلْيٌا 



 131    الخاتمة

ت  ًىِ كخب ًنيي يف عوٌى اهوسآٍ خاا  ً ًَ ت أخسٍ، ذكسىا عوٌاء اهخفاريكٌا أشاز اهبحذ ؛  عالقت ًضنٌّ  

 ْت. حسااقٌٍ يف ًسالويي االّْنحّخيا اهوًْآّاحو، ًىِ مما مل ّشس ؛  ًز ادلناسبت ب  سٌز اهوسآٍ اهلسّي

ت ْ حسالاق ميخول  ًسلالوو اال   اهضسبلِّ  نصّاهل  ، ًًجد أٍ عسبِّ ُصّعوَ  حساا حاًم اهبحذ ح بْق ًفيٌى اال ًَ ريّ 

، نصّت هوللولج اهٌحللدة اهدالهْ ل  خولع عنلليا يف ملريه ًللَ اهنحلٌ  يف اهوغللاث ااخلسٍ، ًبف للن ىلره اهٌسللالن حتو      اهليت ال   

 ت اهبابط اهيت متخوليا أدًاث ىره اهٌسالن.  ًمجضج ب  مجوو اهلزرية خبااْ 
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 311    المصادر والمراجع

 

 املصادر واملراجع باللغة العربية:

 
 انقشآٌ انكشٍى. 1

 (،ذ ثٍ أثٌ عقَذ فجذ انشمحٍ ثٍ زلًَّ)أثو انربكبد كًبل انذٍٍ  اثٍ األَجبسًّ.  2

 أعشاس انقشثَخ؛ حتقَق زلًذ هبغخ انجَغبس، اجملًـ انقهًٌ انقشثٌ؛ ديشق؛ د.ط، د.د.  -                         

 غٍ عبرش ثٍ أمحذ(؛اثٍ ثبثشبر )أثو احل. 3

     ادلشكررضً نهكزررت ا بيقَرررخ    صشررشػ ادلقذيررخ انةؾوٍررخ؛ حتقَررق انررذكزوس زلًررذ أثررو انازرروػ شررشٍ ؛ ا  ررب           -  

 .و1978وادلذسعَخ وانوعبئم انزقهًََخ، د.ط، 

 )أثو انازؼ فضًبٌ(؛  ثٍ عينّا.4

 نجةبٌ؛ د.ط؛ د.د.  -اخلظبئض؛ حتقَق زلًذ فهٌ انةغبس؛ داس اذلذى نهغجبفخ وانةشش؛ ثريود  -

 (؛ انقششٌّ ذ ا وصًّ)اثو اناشط مجبل انذٍٍ فجذ انشمحٍ ثٍ فهٌ ثٍ زلًَّ اثٍ ا وصًّ. 5

-ررر 1447، 1صاد ادلغري يف  فهى انزاغري؛ حتقَق زلًرذ ثرٍ فجرذ انرشمحٍ فجرذ ار؛ داس اناكرش؛ ثرريود، ط        -

 و.1987

 (؛ذ ثٍ ع م اط )اثو ثكش زلًَّثٍ انغشَّا. 6

رررر، 1447، 2انةؾررو؛ حتقَررق انررذكزوس فجررذ احلغررم انازهررٌ؛ يإعغررخ انشعرربنخ؛ ثررريود؛ ط/    األطررول يف -

 و. 1987

 ذ(؛ذ فجذ ار ثٍ زلًَّ)أثو زلًَّ ذ انجغهَوعٌّاثٍ انغَّ. 7

       احلهم يف ئطرحػ اخلهرم يرٍ كزربة ا ًرم؛ حتقَرق عرقَذ فجرذ انكرشٍى عرقودً؛ داس انششرَذ نهةشرش؛ ث رذاد،              -

  .و 1984
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 (؛ األَذنغٌّ ثٍ فجذ ار انغبئٌ ا َبٌَّ ذيبنك )مجبل انذٍٍ زلًَّ اثٍ . 8

ذ فجذ انقبدس فغب وعربس  تزؾرٌ انغرَذ، داس    ششػ انزغ َم )رغ َم اناوائذ وركًَم ادلقبطذ؛ حتقَق زلًَّ -

 و. 2441-رر1422، 1انكزت انقهًَخ، ثريود، ط

ذ ثٍ يكشو(؛اثٍ يةؾوس )مجبل انذٍٍ زلًَّ. 9  

ٌ ص ص(. يبدح )؛ 1968ة؛ داس طبدس؛ د ط؛ ثريود نغبٌ انقش -                     

  (؛ذ فجذ ار مجبل انذٍٍ األَظبسًّاثٍ رشبو )أثو زلًَّ. 14

- َ   نجةرربٌ؛-ذً؛ داس انقهرروو احلذٍضررخ؛ ثررريود أوضررؼ ادلغرربنك ئف أناَررخ اثررٍ يبنررك؛ حتقَررق فجررذ ادلزقرربل انظررق

      و.1982د.ط. 

 و.1988؛ 1يقشتخ كحو انقشة؛ حتقَق ؽةب انابخوسً؛ داس ا َم؛ ثريود؛ طشزوس انزرت يف  ششػ  - 

    ي ين انهجَت فٍ كزت األفبسٍت؛ حتقَرق زلًرذ زلرٌ انرذٍٍ فجرذ احلًَرذ؛ يغجقرخ ادلرذٌَ، انقربرشح، د.ط؛           -

 د.د.

 ؛(يوتق انذٍٍ ٍقَش ثٍ فهٌ)ثٍ ٍقَش . ا11 

 م؛ فبمل انكزت؛ ثريود، د.ط، د.د. ششػ ادلاظَّ -

 أثو صٍذ )َظش ؽبيذ(؛. 12

 .و1995انذاس انجَضبء،  ؛1ط ؛انغهغخ احلقَقَخ؛ ادلشكض انضقبيف انقشثٌ انةضّ -

ذ ثٍ أمحذ(،)اثو يةظوس زلًَّ األصرشًّ. 13  

، 1ذ فوع يشفت وآخشٍٍ، داس ئؽَبء انرتاس انقشثٌ، طذتزٍت انه خ، ئفذاد وئششاف زلًَّ-                

. 2441ثريود،     

 ذ (؛)َوس انذٍٍ فهٌ ثٍ زلًَّ مشوٌَّاأل. 14

 و.1955حتقَق زلًذ زلٌ انذٍٍ فجذ احلًَذ، يغجقخ انغقبدح؛ يظش، ؛ ششػ األمشوٌَّ -            
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  )سوالٌ(؛ ثبسد . 15

، ادلا وو وادلةؾوس؛ رشمجخ د. زلًذ خري انجقربف0ٌ عهغرهخ دساعربد    خ، ضًٍ كزبة آتب  انزةبطَفهى انةضّ-

 . 1998ٍخ انقبيخ نهكزبة، د. ط، أدثَخ، اذلَئخ ادلظش

 بً )يبسٍو(؛. ث16

    .1973أعظ فهى انه خ؛ رشمجخ د. أمحذ سلزبس فًش؛ يةشوساد عبيقخ عشاثهظ، نَجَب، د.ط؛  -

ول؛ٍثشاوٌ )ط،ة( و ط . 17  

هك عقود، انرتٍكٌ، يغبثـ عبيقخ ادل يةري، و د.ينذ نغاٌ انضنَغحتهَم اخلغبة، رشمجخ د. زلًَّ -                  

.و1998 -رر1418دط، انشٍبع،    

ذ فهٌ(؛)زلًَّ انز بَوًّ. 18  

كزجخ نجةبٌ ييوعوفخ كشبف اطغحؽبد اناةوٌ وانقهوو؛ رقذٍى د. ستَق انقغى وآخشٍٍ؛  -               

. 1996ثريود؛  ؛1انةبششوٌ، ط    

 ؛صقهت )أثو انقجبط أمحذ ثٍ حيَي( . 19

 .1969 يظش ؛د ط ؛داس ادلقبسف ؛زلًذ ربسوٌحتقَق فجذ انغحو  ؛رلبنظ صقهت-

 )فجذ انقبرش (؛ ا شعبٌَّ. 24

فغبص؛ حتقَق زلًود زلًرذ شربكش؛ يكزجرخ اخلرباٌ ثبالشررتاا يرـ اذلَئرخ ادلظرشٍخ انقبيرخ نهكزربة؛           دالئم اال -

 و. 2444عجقخ خبطخ دلكزجخ األعشح؛ انقبرشح؛ 

 ذ ثٍ فهٌ(؛)فهٌ ثٍ زلًَّ ا شعبٌَّ. 21

 .1985 ؛ثريود ؛1ط ؛داس انكزبة انقشثٌ ؛بسًثَحتقَق د. ئثشارَى األ ؛دانزقشٍاب -

 عويغكٌ )َقوو(؛. 22

 عواَت يٍ َؾشٍخ نهةؾو؛ رشمجخ يشرضي عواد ثبقش، عبيقخ انجظشح؛  د ط، د د.  -
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 بو(؛بٌ )د.دتَّؽغَّ. 23

بيرررخ؛ ث رررذاد؛  انضقبتَرررخ   انق ٌاألطرررول دساعرررخ أثغرررزًونوعَخ نهاكرررش انه ررروً فةرررذ انقرررشة؛ داس انشرررإو      -

 .1988د.ط؛

 .و2444؛2انجَبٌ يف سوائـ انقشآٌ؛ فبمل انكزت؛ انقبرشح؛ ط -

 .1973انه خ انقشثَخ يقةبرب ويجةبرب؛ اذلَئخ ادلظشٍخ انقبيخ نهكزبة؛ د.ط،  -

 .1974؛2يةبرظ انجؾش يف انه خ؛ داس انضقبتخ؛ انذاس انجَضبء؛ط -   

ؽغبٌَ )أمحذ(؛. 24  

.و1993ؽش يف انهغبََبد؛ دٍواٌ ادلغجوفبد ا بيقَخ؛ ا ضائش؛ د.ط؛ يجب -                     

. َبٍ (؛دخشيب ). 25  

        فهي انذساعبد انه وٍخ ادلقبطشح؛ عهغهخ فبمل ادلقشتخ؛ اجملهظ انوعين نهضقبتخ واناةوٌ  أضواء -                  

        .1979؛ 2واُداة؛ انكوٍذ؛ ط

  ذ(؛اخلغبثٌ )د. زلًّ. 26

 . و1991، ثريود، 1، يذخم ئف اَغغبو اخلغبة، ادلشكض انضقبيف انقشثٌ، طنغبََبد انةضّ-

 دً ثوعشاَذ )سوثشد(؛. 27

 .1998، انقبرشح، 1بٌ؛ فبمل انكزت، طبو ؽغَّانةض واخلغبة واإلعشاء؛ رشمجخ د. دتَّ -

 دً عوعري )تشدٍةبَذ(؛. 28

وعرر  فضٍررض؛ يغرربثـ داس انكزررت نهغجبفررخ وانةشررش؛ عبيقررخ    وئَررم ٍٍزلبضررشاد يف فهررى انه ررخ انقرربو؛ رشمجررخ    -

 و. 1988؛ 2ادلوطم؛ ط

 ذ ثٍ احلغٍ(؛ )سضٌ انذٍٍ زلًَّ االعرت اثبرًّ انشضٌّ .29

 و.1978فهي انكبتَخ، رظؾَؼ ورقهَق ٍوع  ؽغٍ فًش؛ عبيقخ قبس ٍوَظ؛  ششػ انشضٌّ -
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 سوثةض)س.رر( ؛ . 34

د. امحذ فوع؛ عهغهخ فبمل ادلقشتخ؛ اجملهظ انوعين نهضقبتخ واناةوٌ  يوعض ربسٍخ فهى انه خ يف ان شة؛ رشمجخ -

 .1997/ 2د-رر1418واُداة؛ انكوٍذ؛ سعت 

 كوس )ثول(0ٍس.31

بٌ ثوسقَررخ، يإعغررخ فررم نهذساعرربد وانجؾرروس اإلَغرربََخ  ذ ثررشادح وؽغَّررئف اناقررم؛ رشمجررخ زلًَّرر يررٍ انررةضّ -

 . 2441، انقبرشح، 1واالعزًبفَخ، ط

 رر(؛337)اثو انقبعى د انضعبعٌّ. 32

أخجرربس أثررٌ انقبعررى انضعرربعٌ؛ حتقَررق انررذكزوس فجررذ احلغررم انازهررٌ، داس انششررَذ نهةشررش، وصاسح انضقبتررخ       -

 (؛. 95واإلفحو، عهغهخ كزت انرتاس )

 فجذ ار(؛ ثٍ )ثذس انذٍٍ زلًود انضسكشٌّ .  33

 . 1972نجةبٌ؛ د.ط،  -س ادلقشتخ، ثريود انربربٌ يف فهوو انقشآٌ؛ حتقَق زلًود أثو اناضم ئثشارَى؛ دا -

 انقبعى زلًود ثٍ فًش(؛ أثو) انضسلششًّ. 34

 .1964انقبرشح  ؛د ط ؛داس ويغبثـ انشقت ؛انجحغخ أعبط -

 انضَبد )األصرش(؛. 35

 .1993ثريود،  ؛1، حبش يف يب ٍكوٌ ثه ادلهاوػ َظبً؛ ادلشكض انضقبيف انقشثٌ؛ طَغَظ انةضّ -

 ،(عاشً)عبيغوٌ . 36

ذ صٍبد كجخ؛ يةشروساد عبيقرخ ادلهرك عرقود؛ انشٍربع؛      يذاسط انهغبََبد انزغبثق وانزغوس؛ رشمجخ د. زلًَّ -

 رر. 1417د.ط؛ 
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 ذ ثٍ فَغي (؛)أثو فجذ ار زلًَّ انغهَهٌّ. 37

َخ؛ شابء انقهَم يف ئٍضبػ انزغ َم؛ حتقَق انذكزوس انششٍ  فجذ ار فهٌ احلغَين انربكبرٌ؛ ادلكزجخ اناَظه -

 و.1986-رر1446؛ 1يكخ ادلكشيخ؛ ط/

 عَجوٍه )اثو ثشش فًشو ثٍ فضًبٌ ثٍ قةرب(؛. 38

 و.  1968 -رر1387انقبرشح، د.ط،  -انكزبة؛ حتقَق فجذ انغحو زلًذ ربسوٌ؛ داس انكزبة انقشثٌ   -

 اناضم فجذ انشمحٍ احلبتؼ عحل انذٍٍ(؛  أثو) انغَوعٌّ . 39

 يظش؛ د.ط؛ د.د.  -َق عه فجذ انشؤوف عقذ؛ ادلكزجخ انزوتَقَخ؛ انقبرشح يف فهوو انقشآٌ؛ حتق اإلرقبٌ-

؛ 1؛ داس انكزرربة انقشثررٌ؛ عرروسٍب؛ ط  شرةبعررق انررذسس يف رةبعررت انغرروس، حتقَررق فجررذ ار زلًررذ دسوٍرر      -

 و. 1983-رر1444

 (؛ئدسٍظذ ثٍ )زلًَّ انشبتقٌّ. 44

 د د. ؛ط.د ؛ادلكزجخ انقهًَخ؛شػ أمحذ زلًذ شبكششانشعبنخ، حتقَق و -

 ذ ثٍ عشٍش (؛)أثو عقاش زلًَّ انغربًّ. 41

 .رر1995-رر1415نقغبس؛ داس اناكش، ثريود، وختشٍظ طذقٌ مجَم ا ضجظعبيـ انجَبٌ يف رأوٍم انقشآٌ؛ -

 ذ ؽغٍ(؛فجذ انقضٍض )انذكزوس زلًَّ. 42

 . 1984يذخم ئف فهى انه خ؛ داس انةًش نهغجبفخ؛ انقبرشح؛ د. ط؛  -

 قًخ سؽَى(؛)َ انقضاوًّ. 43

 و. 2441-رر1421يةبرظ انجؾش انه وً ثم انرتاس وادلقبطشح؛ يةشوساد اجملًـ انقهًٌ؛ ث ذاد؛ د.ط؛  -

 ذ(؛ذ ثٍ زلًَّؽبيذ زلًَّ أثو) ان ضايلّ. 44

 .1993 ؛ثريود ؛3ط ؛ؽَبء انرتاس انقشثٌ ويإعغخ انزبسٍخ انقشثٌاداس  ؛ادلغزظاي يٍ فهى األطول -

  



 311    المصادر والمراجع

 أ(؛)روٌ  اٍكدتبٌ  .45

 . و2444وانغَب ؛ رشمجخ فجذ انقبدس قةَين؛ أتشٍقَب انشش ، د ط، انذاس انجَضبء؛  انةضّ -

 ثٍ أمحذ(؛ اخلهَماناشارَذً ). 46

، 1984كزبة انقم، حتقَق د. ي ذً ادلخضويرٌ و د. ئثرشارَى انغربيشائٌ، داس انشرإوٌ انضقبتَرخ، ث رذاد،        -

 يبدح ) ٌ ص ص(.

 (؛اناقٌ )د. طجؾٌ ئثشارَى .47

 . و2444، انقبرشح، 1فهى انه خ انةظٌ ثم انةؾشٍخ وانزغجَق، داس قجبء نهغجبفخ وانةشش وانزوصٍـ؛ ط -

 )أثو انجقبء أٍوة اثٍ يوعي(؛ انكاوًّ. 48

 .1998ثريود ؛2ط ؛يإعغخ انشعبنخ َبششوٌ ؛ئفذاد د. فذَبٌ دسوٍش و زلًذ ادلظشً ؛انكهَبد -

 الٍةض )عوٌ(؛. 49

انغَب ؛ رشمجخ د. فجبط طربد  انورربة، يشاعقرخ د. ٍوئَرم فضٍرض، داس انشرإوٌ انضقبتَرخ،        انه خ وادلقةي و -

 .  1987، ث ذاد، 1ط

 ؛ذ ثٍ ٍضٍذ(د )أثو انقجبط زلًَّادلربّ. 54

 ذ فجذ اخلبنق  فضًَخ، فبمل انكزت، ثريود، د.ط، د.د.ادلقزضت، حتقَق زلًَّ -

 ذ(؛يازبػ )د. زلًَّ. 51

 . 1999 ؛، انذاس انجَضبء1ط ؛ض انضقبيف انقشثٌادلشك ؛ادلابرَى يقبمل -

 )دٍبٌ(؛ يكذوََم. 52

 . 2441، انقبرشح، 1يخ يف َؾشٍبد اخلغبة، رشمجخ د. فض انذٍٍ ئمسبفَم؛ ادلكزجخ األكبدميَخ، طيقذّ -

 

 



 311    المصادر والمراجع

 يوَم )عوسط(؛ . 53

 يشررق؛د.ط.  رربسٍخ فهررى انه ررخ ؽزرري انقرشٌ  انقشررشٍٍ؛ رشمجررخ د.ثررذس انررذٍٍ انقبعرى؛ يغجقررخ عبيقررخ د    -

  و.1972-رر1392؛

اوً؛ يةشروساد وصاسح انزقهرَى انقربيل؛ ديشرق؛ د.ط؛     ربسٍخ فهى انه خ يف انقشٌ انقششٍٍ؛ رشمجرخ اَرت غرضّ    -

1982 .   

 يَهكبتَزش؛. 54

اجتبربد انجؾش انهغبٌَ ؛رشمجخ د. عقذفجذ انقضٍض يظهوػ  و د.وتبء كبيم تبٍذ؛ اجملهظ األفهي نهضقبتخ  -

  ششوؿ انقويٌ نهرتمجخ؛د.ط؛د.د.     واناةوٌ؛ ادل

 غش؛َتَ اربٍةه يٍ )تونابَظ( ودٍرت . 55

ٌ   ؛ٌّيررذخم ئف فهررى انه ررخ انةظّرر   -  ؛1ط ؛يغرربثـ عبيقررخ ادلهررك عررقود   ؛رشمجررخ د. تررب  ثررٍ شررجَت انقغًرر

 . و 1999 -رر1419؛انشٍبع

 ثذٍـ(؛ أيَمٍققوة ) -56

 .و1999-رر1424؛2نجةبٌ؛ط -نقهًَخ؛ثريود ادلقغى ادلاظم يف شوارذ انةؾو انشقشٍخ؛داس انكزت ا

 
 

 

 

 

 

 

 



 313    المصادر والمراجع

 

:باللغة اإلنكليزيةاملصادر -  
 

57. Crystal (David); 

- A Dictionary of Linguistics and phonetics; Black well published; (3rd
 

ed); London 1991; S.V Text. 

58. Haliday, M. A. K; 

- Dimension of Discourse Analysis; in Van Dijk; Hand book of 

Discourse Analysis, Academic press, London; 1985. 

59. Halliday (M.A.K.) and Ruqaya Hassan; 

- Cohesion in English; Long man; 1st
 pub; New York; 1976. 

-Language, Context and Text: Aspects of language in Social- Semiotic 

Perspective; Gee long, Deakin University Press; 1985 .   

 

64- Hartman, R.R. K and F. C. stork; 

- Dictionary of Language and linguistics; Applied Science published; 

London; 1972.  

61. Van Dijk (T.A);  

-Same Aspect of Text Grammars; The Hague, Mouton; 1972. 

 

 

 

 

 

 



 311    المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 :الدوريات و الرسائل-

 

 حبريً )عقَذ ؽغٍ(؛. 62

    و  / 8 ط؛ عرررذح ؛هرررخ فحيررربد يف انةقرررذ؛ ئطرررذاس انةررربدً انضقررربيف  رل ؛يف حتهَرررم انرررةضّ اجتبرررربد يقبطرررشح-

 .و2444دٍغًرب 143

 مشَذد )ط.ط(؛. 63

ٌ   دساعخ فهًَخ نهغرشدٍخ األدثَرخ، َؾشٍرخ ورغجَرق، رشمجرخ قغرى انرتمجرخ يف يشكرض         - ؛ رلهرخ انقرشة   اإلمنربء انقروي

 .1994انقذد انزبعـ؛ شزبء انقويٌ،اإلمنبء ش انقبدلٌ، يشكض اكوان

 ؛طب  )سشَذ احلبط(.64

انزؾهَررم انه رروً وَؾشٍررخ ادلقةرري فةررذ تزغةشررزبٍٍ؛ فرربمل اناكررش؛ اجملهررظ انرروعين ااصقبتررخ واناةرروٌ واُداة؛      -

    . و2441ٍوََو       -؛اثشٍم29؛و/4انكوٍذ؛ انقذد/

 ؛بء(طةكوس )طا. 65

حتهَم اخلغبة يف انذساعبد اإلفحيَخ، دساعرخ يف األعرظ انةؾشٍرخ؛ سعربنخ يبعغرزري يغجوفرخ فهري اُنرخ          -

 .و1996عبيقخ ث ذاد،  ؛انكبرجخ



 311    المصادر والمراجع

 ؛انقجذ )زلًذ(.66

 .2442،  سثَـ 59رلهخ تظول؛ انقذد/؛انةض، يةؾوساد يٍ انرتاس انقشثٌ كؽج -

 اٍك )روٌ أ(؛دتبٌ . 67

ٌ ه يقذيخ أونَخ نقهى انةض؛ رشمجخ عوسط ووؽبئا هؤانةض0 ثةب - طرب ؛ رلهرخ انقرشة واناكرش انقربدلٌ؛ يشكرض        أثر

 .1989اإلمنبء انقويٌ، انقذد اخلبيظ، شزبء 

 كونز بسد )يبنكومل(؛. 68

ذ؛ حبش دثهوو فبيل يف انرتمجخ، يغجوؿ فهي اُنخ انكبرجرخ؛  يذخم ئف حتهَم اخلغبة؛ رشمجخ غَذاء فهٌ زلًَّ -

 .2441 عبيقخ ث ذاد؛
69. Al-Algawi (Bayda’ A. L.): 

- Rendition of Syntactic Cohesion: Application of text linguistics on 

translation; A thesis of Master; Submitted to the council of the college 

of Arts of the Al-Mustansiriya University). 1996.  

  

 



ّ
 
ّصملخ

 

يف جمدالتع انؼهداو ةال،دبت  بدت تدالع طبودغ  در          ظدسثؼب شهد انؼصس احلددث  طودازاع ػهً دب ةدوقف ات دصاع      

 ع طنؼكط آثالز طوازاع تؼط انؼهاو ػهت تؼط.رأخ إذل يقبفت اانبوازاع أيساً ػعقاًت ػهت يببوغت أا حمال

سع اجتال دالع انددزض   غ  د  قفً اةدوقفً اػهى انهغب تاص ه ػهًالً يٍ انؼهاو اننظسثب شهد  دا اخخدس طودازاعث ةد      

ػهت -طأثقاع انؼهاو األخسى ػه هت ،ظهسع انب الزاع ااملرا ب ااننظسثالع  تااندازظني ػهت  د ظااءت ااَؼكع

تالنؼهاو  عطأثس ىخسااأل تيال طأثس تالنؼهاو انوو ؼ ب الت ينهال يال تد طأثس تالنوح  انبالزخييت اينه-يٍ تسَني يٍ انصيٍ أة سيدى 

حمالانب  -اتظ ًال يف جمالل احلالظاب-ت اغق ال طأثسع تالنبوازاع انبكناناج ب -ةؼهى انن ط اػهى اتجبًالع-ب اإلَعالَ 

 جاليدف يف يؼصل ػنهال.  جيالد نغب طبؼاليم يغ  ر  انبوازاع اطبؼالثش يؼهالت ت أٌ طظمَّإ

ف يف  ر  انبوازاع نهبؼسّاملؼالصست ااناناج احلدث  اال يااةوب طوازاع ػهى انهغب اثأطي حب نال  را حمالانب ينّ 

 ػه هالت اطوو ق يال ثبنالظب ينهال يغ نغبنال انؼست ب.

 يّنرا اخرتَال أٌ َدزض جالَوال يٍ انبواز األخق انري اةبنف اندزض انهغاي املؼالصست اَؼين ته ػهى انهغب اننصّ 

 ددف األذيدم يف انكد وت    انري ثبنالال دزاظب يال ازاء اجلًهدب أي اندنص تاصد ه انا    -(أا يال ثعًت تد )نعالَ الع اننصّ-

يده يلن دالٌ  دال    احيباي يف طعالػ  ه ػهت جمًاع اجلًم املكاَب نه. اياظاػنال انري اخرتَال   دا )اتطعدال ( اندري تد    

ا دف أي م طعبحق اندزاظب  إلظهالز ت الع تالنباجه حنا دزاظب اننصّ ينر هنالثب انعب ن ػُسِ،ال) الن دايت ازت ب  عٍ( 

 اف ػند  داد اجلًهب.انهغاثبت غق يكب ني تالنات

ياٌ  را انناع يٍ اندزض تدث  ي ت ثقدّاملشبغهني يف جمالتع ػهى انهغب اننصّ ةمَّأٌ  نال إىل  اإلشالزفاتتد يٍ  

ت ااحل الظ ػهت طساة وهال اننحاثب جصء يٍ احل الظ ػهت ٌ ااألظالض يف تنالء اننصّػٍ حنا اجلًهبت ،الجلًهب  ي اجلصء املكاّ

 ظه ًال.  تنالء اننصّ



يظال س انبواز انهغاي يف انؼصس احلدث   اتد جالء حب نال ػهت أزتؼب ،صال تدينال هلٍ تبًه د طنالاننال ، ه أ ى  

ياظداع   اتإشالزاع ظسثؼب ألتسش اتَبقالتع اند   ددثت يف  درا انؼهدى اصدات إىل اندزاظدالع انهغاثدب املبؼهقدب تدالننّص         

 انوح . 

ف ػهت يؼنت  ر  ت حمالانني انبؼس يّصّأيال ان صم األال ينه ،قد طؼسظنال ، ه نوؼط يصوهحالع ػهى انهغب انن 

ت نغب ااصدو  ال. ةًدال طنالانندال ، ده تؼدط طؼسث دالع ي هداو        انؼستيّ يف املازاث انهغايّ -اتظ ًال اننصّ-املصوهحالع 

 . تني اجلًهب ااننصّ عال  ػند ػهًالء انغسب املؼالصسثٍت اةرنك َظسهتى نه سا دّاتط

( نهبؼسف ػهدت  اإلَكه صثبعال  يف دّاان صم ان الَي جالء ػسظال نكبالب ) الن داي ازت ب  عٍ( املاظاو )اتط 

عال  ان  صن ال ال يف ةبالهبى. يغ طقدثى تؼط أي هبدهى اند  ازدع يف   دّ را امل هاو ندثهىت اةرنك نؼسض اظالئم اتط  دّ

 انكبالب. 

  جرازا هلدرا امل هداو يف اننحدا انؼستديت اذندك تبقدددينال خزاء تؼدط        يال ديكٍ أٌ َؼد  يناليف ان صم ان الن  تد  

أل  ب تؼط األدااع يف طساتط أجصاء انك وت أا -عال  دّ  اظالئم اطملال ديكٍ ػد  - أشالزاا يف ةبوهى ٍػهًالء اننحا انرث

 انرتاتط تني اجلًم. 

ٍ أٌ ثؼد  إن ه يف انك و داملعند ااملعن،سأثنال يف أ  ب   بت اةرنك يف أ  ب انعًَّق ااظى عالت  دّاظ هب اط يال ديك

ال طنالاننال  يف  را ان صم. يربشثٍ آزاء انؼهًالء انؼسب يف داز  ر  األدااع يف متالظك انك و اانؼوف اغق ال مم  اإلشالزف

يه تؼط امل عسثٍ يف حمالانب انري تد  يسزَال يف خبالو ان صم ػهت ي هاو املنالظوب تني ظاز انقسآٌ انكسثى اآثالطه .عالتهدّااط

 نهبؼسف ػهت أ  به يف متالظك ظاز انقسآٌ اآثالطه. 

ت اػهت انسغى يٍ صغس  جى ػستيّ طساثيّ عال ( ػهت َصّدّأيال ان صم انساتغ ،قد جالء طوو قال هلرا امل هاو )اتط 

ايدال طشدق إن ده يف     إ التهتالني  نِوَتد تًنال تبنالاهلالت يُب املاجادف ، هت اعالت  دَّال تالناظالئم اتطإت أَه اظبوالع أٌ ديد   اننصّ

اناظالئم اداز ال   ال اجدع ت عم  رمنَّإاننصت اداز ال يف طساتط أجصائه اجؼهه ة  يا دا طكبن ه ا دف املؼنت ان  

 .هانري أدط

ند  اجددَال ال أا   يسا م انوح  اأتسش يال طنالاننال  ، هت اتؼط اننبالئج ا نهوح  خالمتب ذةسَال ، هال أ ى  نالاجؼه 

 طاصهنال إن هال. 


